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ABSTRAK 

 

Kuwati, Arismi. 2010 . Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Sebagai 
Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Di Kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Sarjana Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. , Pembimbing II: Drs. A. Busyairi Harrits, 
M.Ag. 

Kata kunci: Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa, model pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw. 

Kenyataan yang ada dikelas V SDN Bulungkulon selama semester I pengusaan 
materi masih rendah. Hal ini peneliti melakukan tindakan dengan penerapan model 
jigsaw sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar. Masalah yang diteliti dalam 
penelitian ini, (1) Bagaimanakah aktivitas siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kec 
Jekulo Kab Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan Model kooperatif tipe jigsaw?, 
(2) Bagaimanakah aktivitas guru di kelas V SDN 02 Bulungkulon Kec Jekulo Kab 
Kudus?, (3) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 
prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kec Jekulo Kab Kudus?, (4) 
Bagaimanakah respon siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kec Jekulo Kab Kudus dalam 
pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe jigsaw?, (5) Bagaimanakah respon 
guru kelas V SDN 02 Bulungkulon Kec Jekulo Kab kudus dalam pembelajaran IPA 
menggunakan model kooperatif tipe jigsaw?. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SDN Bulungkulon Kec Jekulo Kab Kudus. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa diperoleh nilai rata-rata hasil prestasi belajar mengalami 
peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata perolehan hasil belajar IPA sebesar 65 dan 
persentase ketuntasan 50%, pada siklus II nilai rata-rata perolehan IPA sebesar 82 dan 
persentase ketuntasan 77%, dan pada siklus III nilai rata-rata perolehan IPA sebesar 83 
dan persentase ketuntasan 87%. Pada observasi aktivitas siswa selalu megalami 
peningkatan persentase dari siklus I hingga siklus III. Pada siklus I rata-rata persentase 
67% siklus II 76% siklus III 98%. Demikian juga dengan hasil observasi aktivitas guru 
mengalami peningkatan disetiap siklus. Pada siklus I diketahui penilian hasil observasi 
aktivitas guru sebesar 39, siklus II sebesar 43 , dan siklus III sebesar 47 . Respon siswa 
siklus I 73% siklus II 80% siklus 87%. Respon guru sangat baik terlihat siklus I-III guru 
berusaha dan aktif mencari sumber-sumber lain sebagai penunjang pembelajaran IPA. 
Sehingga dapat diartikan bahwa penerapan model kooperatif tipe jigsaw sebagai upaya 
meningkatkan prestasi belajar siswa bidang studi IPA Di Kelas V SDN 02 Bulungkulon 
Kec Jekulo Kab Kudus. Dari hasil penelitan diperoleh simpulan bahwa penerapan model 
kooperatif tipe jigsaw sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar IPA Di Kelas V SDN 
02 Bulungkulon Kec Jekulo Kab Kudus.  Disarankan dapat dimanfaatkan sebagai 
masukan atau bahan pertimbangan guru khususnya pada mata pelajaran IPA bahwa 
pembelajaran model jigsaw perlu dikembangkan dan diterapkan, karena pembelajaran 
tersebut dapat meningkatkan keaktivan siswa dalam pembelajaran.  
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          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 

ayat 1UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003). 

Peningkatan prestasi belajar siswa harus selalu di usahakan. Dalam 

keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pembelajaran sangat tergantung pada bagaimana proses belajar yang di 

alami oleh siswa sebagai peserta didik. 

Indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyatakan bahwa 

suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil adalah daya serap 

terhadap bahan pelajaran yang diajarkan dan perilaku peserta didik. Ketika 

hasil yang dicapai dalam kegiatan belajar mengajar belum mencapai target 

sebagaimana yang di harapkan. Hal ini di pengarungi oleh beberapa oleh 

beberapa faktor, baik faktor (internal) maupun (eksternal). Pada hakekatnya 

prestasi belajar yang di capai oleh peserta didik merupakan hasil interksi 

antara berbagai faktor tersebut (Usman,1993). 
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Sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 19 Tahun 

2005 tentang standar nasional pendidikan. Setiap sekolah atau madrasah 

mengembangkan KTSP berdasarkan standar kompetensi kelulusan dan 

standar isi dan berpedoman kepada panduan yang di tetapkan oleh BNSP. 

Panduan penyusunan KTSP terdiri dari dua bagian pertama berupa panduan 

umum dan bagian kedua model KTSP. 

Panduan umum memuat pedoman dan rambu-rambu yang perlu diacu 

di jabarkan dari berbagai ketentuan-ketentuan tentang kurikulum yang 

terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 19 Tahun 2005. Serta 

aturan pada umumnya yang berlaku dalam mengembang kurikulum. Panduan 

umum di terbitkan terpisah dari model KTSP. Satuan pendidikan yang telah 

melakukan uji kurikulum 2004 secara menyeluruh diperkirakan mampu 

secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan 

panduan umum. 

Bagian kedua panduan penyusunan KTSP terdiri atas contoh atau 

model  KTSP sebagai hasil pengembangan SKL dan SI dengan menggunakan 

panduan umum. Sebagai contoh hendaknya tidak secara utuh di gunakan oleh 

satuan pendidikan, namun dapat di manfaatkan sebagai referensi. Satuan 

pendidikan memperhatikan kepentingan dan kekhasan daerah, sekolah dan 

peserta didik dalam mengembangkan KTSP. Untuk itu dapat menggunakan 

model KTSP sebagai referensi dengan melakukan perubahan dan penyesuaian 

yang di perlukan. Model KTSP terlampir berupa model silabus. 
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IPA merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan 

hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan yang melibatkan keaktifan siswa (BNSP, 2006 : 142). 

Kenyataan yang ada di kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan jekulo 

Kabupaten Kudus selama semester satu, dapat disimpulkan bahwa pengusaan 

materi masih rendah. Contohnya dalam pelaksaanan pembelajaran siswa 

sering berbicara dengan temannya, ada yang asik dengan mainannya  

sehingga siswa  tidak menguasai materi pelajaran. Kerja kelompok anak 

sering berbicara karena mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang di 

berikan oleh gurunya.  Faktor ini di sebabkan karena kejenuhan anak dalam 

menerima model pembelajaran yang tidak menarik. Hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 60 masih dibawah standar Kriteria 

ketentuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan 63. Dengan 

hasil refleksi awal ini maka siswa menyerap 60% padahal yang diharapkan 

80%. Nilai rendah tersebut diperoleh karena kurangnya pemahaman konsep  

yang  di sebabkan oleh model pembelajaran ceramah. Model pembelajaran 

ceramah mempunyai beberapa kekurangan di antaranya dapat menimbulkan 

kejenuhan dan konsep yang diberikan tidak bertahan lama dalam ingatan 

peserta didik (Sumantri, 2001:119). 

Berdasarkan permasalahan pembelajaran di kelas V SDN 02 

Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus maka peniliti menerapkan  
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model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Penerapan pendekatan kooperatif 

muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit apabila mereka  saling berdiskusi dengan 

temannya. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw guru 

berperan   sebagai fasilitator dan pembimbing yang menunjang kegiatan 

siswa untuk mencaritahu tentang alam secara sistematis dan dapat 

membangun pemikiran ilmiah baru. Menjadikan siswa mampu belajar 

berdebat, belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal 

yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Menghasilkan pencapaian 

belajar siswa tinggi serta menambah harga diri siswa dan memperbaiki 

hubungan dengan teman sebaya. (Purwanti, 2008 : 27). Melalui model 

pembelajaran ini diharapakan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

B. Perumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut : 

a) Bagaimanakah aktivitas siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam pembelajan IPA 

menggunakan model kooperatif tipe JIGSAW? 

b) Bagaimana aktivitas guru di kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus dalam melaksanakan model pembelajaran 

kooperatif tipe JIGSAW? 
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c) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW dapat 

meningkatkan prestasi belajar IPA siswa kelas V SDN 02 

Bulungkulon Kecamatan Jekulo  Kabupaten Kudus?     

d) Bagaimanakah respon siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model kooperatif tipe JIGSAW? 

e) Bagaimanakah respon guru kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan 

model kooperatif tipe JIGSAW? 

2. Pemecahan Masalah 

Mencermati keaktivan siswa dan guru ketika menyampaikan 

pembelajaran IPA yang berakibat pada rendahnya prestasi belajar siswa. 

Penulis memandang bahwa hal yang mendasar yang mempengaruhi adalah 

kekurangtepatan stategi pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu 

menggunakan model ceramah. Sebagai pemecahanya, penulis menetapkan 

sebuah alternative perbaikan pembelajaran  melalui penggunaan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.   

Dengan penerapan model pembelajaran kooperatif siswa aktif 

mengikuti pelajaran, karena pada waktu diskusi kelompok siswa 

menyatukan ide-ide mereka sehingga semua siswa dalam kelompok 

mengetahui jawabannya. Sedangkan penggunaan model kooperatif tipe 

jigsaw dengan mengelompokkan tim asal dan tim ahli dapat meningkatkan 

prestasi belajar, aktivitas, respon siswa dan guru. Didalam kelompok ahli 
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siswa mendapat tantangan untuk mendalami materi yang hasilnya akan 

dipaparkan dikelompok asal. Sedangkan dalam kelompok asal setiap siswa 

mendapat tantangan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok ahli, 

karena dalam kelompok asal materi yang disampaikan setiap siswa tidak 

sama. Dengan penerapan model kooperatif tipe jigsaw terlihat jelas 

keaktifan siswa dan guru dalam menerima pembelajaran IPA. Dengan 

demikian siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo 

Kabupaten  Kudus dapat meningkatkan prestasi belajar.   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1)  Meningkatkan prestasi belajar IPA melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe JIGSAW Pada siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus  

2) Mendiskripsikan aktivitas siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

kooperatif tipe JIGSAW. 

3) Mendiskripsikan aktivitas guru di kelas V SDN 02 Bulungkulon 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW. 

4) Mendiskripsikan respon siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon Kec. Jekulo 

Kab. Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe 

JIGSAW. 
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5) Mendiskripsikan respon guru kelas V SDN 02 Bulungkulon Kec. Jekulo 

Kab. Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan model kooperatif tipe 

JIGSAW. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2) Meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

3) Memperoleh suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

4) Dapat menuangkan ide-idenya dalam proses diskusi kelompok. 

b. Bagi guru 

1) Meningkatkan aktivitas guru dikelas V SDN 02 Bulungkulon dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

2) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam mengelola 

program. 

3) Meningkatkan strategi atau model pembelajaran yang lebih menarik. 

c. Bagi sekolah 

1) Memberikan pengetahuan bagi guru-guru SDN 02 Bulungkulon 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tentang model pembelajaran 

kooperatif tipe JIGSAW. 

2) Upaya mengadakan pembaharuan model-model pembelajaran. 

3) Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian teori 

1. Model Pembelajaran Kooperatif 

Dalam Model Pembelajaran ini terjadi interaksi antar anggota 

kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4-6 orang. Semua anggota 

harus turut terlibat karena keberhasilan kelompok ditunjang oleh aktivitas 

anggotanya, sehingga anggota kelompok saling membantu. 

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah 

IPA adalah dengan pendekatan kooperatif. Pembelajaran kooperatif ada 

beberapa jenis antara lain ada lima tipe/variasi dalam model pembelajaran 

kooperatif ini, yaitu: (1) Student Teams-Achievement Division (STAD) (2) 

Jigsaw (3 ) Teams Games Tournaments (TGT) (4)Group Investigation 

(GI). 

2. Ketrampilan dalam Pembelajaran Kooperatif 

Lungdren (dalam Isjoni, 2009:65) menyusun keterampilan-

keterampilan, kooperatif dalam 3 tindakan yaitu : 

a. Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi: 

1) Menggunakan kesepakatan  
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Yang dimaksud dengan menggunakan kesepakatan adalah 

menyamakan pendapat yang berguna untuk meningkatkan 

hubungan kerja dalam kelompok. 

2) Menghargai kontribusi  

Menghargai berarti memperhatikan atau mengenal apa yang dapat 

dikatakan atau dikerjakan anggota lain. Hal ini berarti harus selalu 

setuju dengan anggota lain. Dapat saja kritik yang diberikan itu 

ditujukan terhadap ide dan tidak induvidu. 

3) Mengambil giliran Dari berbagai tugas 

Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anggota kelompok 

bersedia mengemban tugas atau tanggungjawab tertentu dalam 

kelompok. 

4) Berada dalam kelompok 

            Maksud disini adalah setiap anggota tetap dalam kelompok kerja 

selama kegiatan berlangsung. 

5) Berada dalam tugas 

 Yang dimaksud berada dalam tugas adalah meneruskan tugas yang 

menjadi dalam tanggungjawabnya, agar kegiatan dapat 

diselesaikan sesuai waktu yang dibutuhkan. 

6) Mendorong partisipasi 

Mendorong partisipasi berate mendorong semua anggota kelompok 

untuk memberikan kontribusi terhadap tugas kelompok. 

7) Mengundang orang lain 



10 

 

 Maksudnya adalah meminta orang lain untuk berbicara dan 

berpatisipasi terhadap tugas. 

8) Menyelesaikan tugas sesuai waktunya 

9) Menghormati perbedaan induvidu 

Menghormati perbedaan induvidu berartibersikap menghormati 

terhadap budaya, suku, ras, atau pengalaman dan semua siswa atau 

peserta didik. 

b.    Keterampilan kooperatif tingkat menengah, antara lain: 

Ketrampilan tingkat menengah meliputi menunjukkan penghargaan 

dan simpati, mengungkapkan ketiksetujuan dengan cara dapat 

diterima, mendengarkandengan arif, bertanya, membuat ringkasan, 

menafsirkan, mengorganisir, dan mengurangi ketegangan. 

c.   Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi: 

1) Mengolaborasi. 

2) Memeriksa dengan cermat. 

3) Menanyakan kebenaran. 

4) Menetapkan tujuan. 

5) Berkompromi  

Didalam proses pembelajaran IPA Kelas V SDN 02 Bulungkulon 

ketrampilan yang dipakai yaitu Ketrampilan kooperatif tingkat 

awal. Hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang berlangsung 

didalam kerja kelompok. 
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3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali dikembangkan 

oleh Aronson. dkk di Universitas Texas. Model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif, siswa belajar 

dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dengan memperhatikan 

keheterogenan, bekerjasama positif. Setiap anggota bertanggung jawab 

untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan 

menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. 

Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terdapat 

kelompok ahli dan kelompok asal.  

a) Kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari berapa 

anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan 

keragaman dan latar belakang. 

b) Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota 

kelompok lain (kelompok asal) yang ditugaskan untuk mendalami 

topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok 

asal. 

Para anggota dari kelompok asal yang berbeda, bertemu dengan 

topik yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas 

materi yang ditugaskan pada masing-masing anggota kelompok serta 

membantu satu sama lain untuk mempelajari topik mereka tersebut. 

Setelah dari kelompok ahli siswa kembali kekelompok asal mengajarkan 
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topik dari hasil diskusi kelompok ahli. Para kelompok ahli harus mampu 

untuk membagi pengetahuan yang didapatkan saat melakukan diskusi 

dikelompok ahli. Pengetahuan tersebut harus diterima oleh setiap anggota 

pada kelompok asal. 

Didalam kelompok kooperatif jigsaw peran guru sebagai berikut : 

a) Memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar 

mudah untuk memahami materi yang diberikan. 

b) Guru harus trampil dan mengetahui latar belakang siswa agar 

terciptanya suasana yang baik bagi setiap angota kelompok. 

Keunggulan kooperatif tipe jigsaw sebagai berikut : 

a) Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya 

sendiri dan juga pembelajaran orang lain. 

b) Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka 

juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada 

anggota kelompoknya yang lain. 

c) Meningkatkan kerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi 

yang ditugaskan. 

Kelemahan kooperatif tipe jigsaw sebagai berikut : 

a) Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah, 

misalnya jika ada anggota yang hanya membonceng dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. 
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b) Membutuhkan waktu yang lama apalagi ada penataan ruang belum 

terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang 

dapat menimbulkan gaduh. 

Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependence setiap siswa terhadap 

anggota tim yang memberikan informasi yang diperlukan. Artinya para 

siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerja sama yang positif dan 

saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan 

masalah yang diberikan. 

4. Prestasi belajar 

a. Pengertian prestasi belajar  

Prestasi belajar terdiri atas dua kata, yaitu prestasi dan belajar. 

Prestasi atau yang sering dikenal dengan istilah achievement 

menunjukkan suatu pengertian tentang hasil yang dicapai oleh 

seseorang yang setelah menyelesaikan sarangkaian tugas, kerja atau 

usaha. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa prestasi 

adalah hasil yang telah dicapai  ,dilakukan, dikerjakan (Pusat 

pembinaan dan pengembangan Bahasa. 1993:7000). Sedangkan 

menurut Fuat Hasan, (1982:38) prestasi adalah 1. Pencapain hasil 

(tujuan) setelah berusaha, 2. Derajat keberhasilan yang dicapai dalam 

suatu tugas, misalnya suatu penyelesaikan suatu test. Sedangkan belajar 

adalah berusaha supaya memperoleh kepandaian dengan menghafal 

(Pusat Pembinaan dan  Pengembangan Bahasa.1993:221). Pengertian 
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belajar secara praktis, dapat pula ditinjau dari tiga segi yaitu: segi 

tujuan, segi proses, dan segi hasil. 

Dengan demikian belajar dapat di jelaskan sebagai usaha untuk 

menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai maupun sikap dengan 

memanfaatkan kemampuan yang dimiliki maupun lingkungan 

sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dengan 

menggunakan strategi dan tehnik yang tepat, hasilnya digunakan untuk 

memecahkan persoalan atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang 

dihadapi dengan tepat dan cepat. Hasil tersebut dapat berupa konsep-

konsep, prosedur, prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang dapat 

diterapkan atau digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prestasi belajar 

adalah taraf sejauh mana hasil yang dicapai setelah seseorang 

melakukan aktifitas belajar. Hasil belajar yang dicapai tersebut kurve 

normal artinya frekuensi hasil belajar yang dicapai  menyebarkan mulai 

dari prestasi belajar yang paling rendah, normal sampai dengan prestasi 

paling tinggi. 

Belajar harus menghasilkan perubahan tingkah laku. Hasil 

tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap 

(dari dapat melakukan sopan sampai mengetahui, memahami, 

mengusai, dan dapat bertingkah laku sopan). Belajar akan berlangsung 

dengan baik apabila perubahan-perubahan berikut terjadi: 
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1) Penambahan informasi. 

2) Mengembangkan atau meningkatkan pengertian. 

3) Penerimaan sikap-sikap baru. 

4) Memperoleh penghargaan baru. 

5) Mengerjakan sesuatu dengan apa yang telah dipelajari. 

Prestasi belajar “Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

di kembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang di berikan oleh guru”. (Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa.1998:700), memang prestasi belajar diwujudkan 

dari hasil penilaian belajar, baik penilaian kualitatif maupun hasil 

penilaian kuantitatif yang terangkum dalam buku laporan pendidikan 

(rapor). Jadi prestasi belajar merupakan taraf sejauh mana keberhasilan 

yang dicapai oleh siswa setelah kegiatan proses pembelajaran berakhir.   

b. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Keberhasilan ini tidak hanya di tentukan oleh siswa yang belajar, 

tetapi ditentukan pula oleh faktor yang antara satu faktor dengan faktor 

yang saling menunjang. Menurut Bimo Walgito ada tiga faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu faktor siswa, faktor lingkungan, faktor 

bahan (Walgito.1998:122). Bahwa belajar di pengaruhi oleh enam 

faktor yaitu kecerdasan, hasrat ingin tahu, kesabaran, dan ketekunan, 

biaya, (penjelasan) guru serta waktu yang panjang. 

Kesemuanya di sebutkan di atas (lingkungan fisik, biologis, sosial 

budaya, dan psikologis, kebutuhan, falsafah, dan pandangan hidup 
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masyarakat serta media massa) ikut berperan dalam menunjang 

keberhasilan belajar siswa.  

5.   Hakikat IPA 

IPA merupakan salah satu mata pelajaran di SD yang berhubungan 

dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA 

bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan yang melibatkan keaktifan siswa (BNSP, 2006 : 142). 

Dalam BNSP (2006: 142-143) disebutkan bahwa mata pelajaran IPA 

di SD bertujuan agar siswa memiliki kemampuan diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep- konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan 

tekjnologi, dan  masyarakat. 

c. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

d. Memperoleh bekal ilmu pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. 

Adapun ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI yang 

disebutkan dalam BNSP (2006: 143) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
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a) Makluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, 

dan iteraksinya dengan lingkungan serta kesehatan. 

b) Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat 

dan gas. 

c) Energy dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya, dan pesawat sederhana. 

d) Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya. 

6. Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Terhadap Kemampuan 

Akademik  

Pada dasarnya model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai setidak tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yang 

dirangkum Ibrahim, et al (200:39), yaitu: 

a. Hasil belajar akademik 

Dalam pembelajaran kooperatif meskipun mencakup beragam 

tujuan social, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas 

akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini 

unggul dalam membantu bsiswa memahami konsep-konsep sulit. Para 

pengembang model ini telah menunjukkan, model struktur penghargaan 

kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik 

dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar, 

pembelajaran dapat memberikan keuntungan, baik pada siswa 
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kelompok bawah maupun atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-

tugas akademik. 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu  

Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan 

secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, 

kelas social, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran 

kooperatif memberikan peluang bagi siswa dan latar belakang dan 

kondisi untuk bekerja untuk saling ketergantungan pada tugas-tugas 

akademik dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar 

saling menghargai satu sama lain. 

c. Pengembangan keterampilan social 

Tujuan penting ketiga pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan 

kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan 

ini amat penting untuk dimiliki oleh para siswa sebagai warga 

masyarakat, bangsa dan Negara, karena mengingat kenyataan yang 

dihadapi persaingan global untuk memenangkan persaingan tersebut. 

Mengikut Kagan (Oedhien, SN. 2008: 39. dalam http:// 

izzatinkamala.wordpress.com) pembelajaran kooperatif bagi golongan 

yang berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah berikut 

ini : 

a) mempertahankan hubungan sosial. 

b) Meningkatkan pencapaian. 
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c) Meningkatkan kemahiran kepemimpinan. 

d) Meningkatkan kemahiran sosial. 

e) Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi. 

f) Meningkatkan kemahiran teknologi 

g) Meningkatkan keyakinan diri. 

Selanjutnya Jarolimek dan Parker (1993) mengutarakan keunggulan 

yang diperoleh dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 

a)  Saling ketergantungan yang positif. 

b)  Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

c) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

d) Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. 

e)  Terjadinya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan      

guru. 

f) Memiliki banyak kesempatan untuk mengekpresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan. 

B.  Kajian Empiris  

Lestari, Indriyati (2008) dalam penelitian yang berjudul Peningkatan 

Prestasi Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Koperatif Tipe STAD pada 

siswa SD Negeri Pancakarya Semarang menunjukkan bahwa sebelum siklus 
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ketuntasan belajar sebesar 22% setelah siklus I menjadi 48% siklus II 70% 

siklus III 91%. 

Pujiastyti, Emi. Dkk (2006) dalam penelitian berjudul Meningkatkatkan 

Kompetensi Dasar Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 25 Semarang dalam 

pokok bahasan Lingkaran melalui Penerapan Cooperatif Learning Tipe TGT 

Bercirikan CTL menunjukkan bahwa aktifitas siswa meningkat Siklus I 88, 

Siklus II 97%, Siklus III 97%. 

Setyaningsih, S. (1999) melakukan penelitian dalam pembelajaran mata 

pelajaran biologi pada Kelas I SLTP berorientasi model cooperative learning 

tipe jigsaw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan model 

jigsaw dapat: (1) meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kegiatan 

belajar mengajar,(2) meningkatkan pengelolaan proses belajar mengajar oleh 

guru,(3) meningkatkan kualitas interaksi siswa dengan lingkungan sekitar,(4) 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang meliputi peningkatan nilai rata-rata 

dengan ketuntasan belajar yang maksimal.  

C.  Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah penguasaan materi masih rendah 

dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran masih menggunakan metode 

ceramah, yang menjadikan guru sebagai sumber utama dan siswa bersifat 

pasif. Kerja kelompok kurang optimal menyebabkan KKM rendah. Padahal 

dalam KTSP pembelajaran berorientasi siswa, sehingga tercipta efektif dan 
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menyenangkan. Oleh karena itu, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

pembelajaran perlu inovasi. 

Pada mata pelajaran IPA dengan materi organ pernapasan manusia akan 

berhasil dengan baik apabila dalam pembelajaran guru menerapkan model 

kooperatif tipe jigsaw. Model pembelajaran ini merangsang anak untuk 

terlibat secara aktif pada proses pembelajaran, dalam suasana menyenangkan 

dan saling bekerjasama tersebut siswa akan menyadari kekurangan diri 

sendiri dan kelebihan orang lain. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

dan memperkaya pengetahuan siswa. Alur kerangka berfikir dapat diketahui 

pada diagram sebagai berikut: 
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Kerangka berfikir 

 

 

 

     

a 

 

 

 

 

 

D.  Hipotesis Tindakan  

Dengan berlandaskan kajian teori dan kerangka berfikir yang di uraikan 

diatas maka dapat di tarik hipotesis tindakan sebagai berikut. 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sebagai upaya 

meningkatkan prestasi  belajar IPA dikelas V SDN 02 Bulungkulon 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dapat meningkatkan aktivitas, hasil 

prestasi, respon siswa dan guru terlihat dari data yang diperoleh. 

Keadaan awal 

Pembelajaran IPA 
melalui ceramah. 

1. Kerja kelompok 
siswa kurang 
optimal. 

2. Kkm rendah nilai 
rata-rata yang 
di l h 60

Tindakan 

Pembelajaran IPA melalui model kooperatif  jigsaw. 

1. Membuat RPP dengan materi alat pernapasan 
manusia. 

2. Menyiapkan alat peraga. 
3. Menyiapkan instrument observasi. 
4. Menyiapkan instrument penilian. 
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    BAB III 

    METODE PENELITIAN 

 

A.  Rancangan penelitian  

Rancangan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah PTK yang 

berarti Penelitian yang dilakukan oleh guru tempat ia mengajar dengan 

penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan hasil 

pembelajaran.   

 

             

  Gambar 1: Prosedur pelaksanaan PTk 

  Adapun langkah-langkah PTK sebagai meliputi: 

1.  Perencanaan 

Perencanaan awal berupa telaah terhadap mata pelajaran IPA di 

Kelas V, kemudian penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ) 

dengan materi organ pernapasan manusia. Peneliti merencanakan tindakan 

dalam 3 siklus yang tiap siklusnya dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan 

selama 2 jam mata pelajaran. Setiap pertemuan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW. 

Perencanaan  Tindakan Observasi Refleksi 
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2.  Pelaksanaan tindakan  

Pelaksanaan tindakan dengan mengemplemasikan dari perencanaan 

tindakan yang telah persiapkan yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe JIGSAW yang diuraikan siklus I,II 

dan siklus III. 

3.  Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan 

guru mitra untuk mengamati aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran 

IPA yang menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW. 

4.  Refleksi 

Refleksi dilakukan baik guru, maupun masukan dari siswa guna 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

Setelah pembelajaran selesai penulis dan observer segera melakukan 

refleksi untuk membahas hasil pelaksanaan pembelajaran dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

a)  Mengumpulkan data dari lembar observasi hasil belajar siswa 

mengikuti pelajaran IPA selama proses belajar. 

b)  Mengoreksi hasil tes formatif. 

c) Menganalisis data yang telah diperoleh. 
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Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan.  Secara keseluruhan, keempat  

tahapan dalam  PTK ini membentuk suatu siklus PTK yang  digambarkan 

dalam bentuk spiral seperti gambar di bawah  ini:   

   

 

 

 

 

 

 

 

B. Perencanaan Tahap Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dalam 3 siklus. 

1.  Siklus I 

   Untuk siklus I materi pembelajarannya adalah alat pernapasan manusia, 

indikator mengidentifikasi alat pernapasan pada manusia dan 

mengidentifikasi fungsi alat pernapasan manusia. 
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a)  Perencanaan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) dengan materi 

alat pernapasan pada manusia. 

2) Menyiapkan alat peraga berupa gambar alat pernapasan manusia. 

3) Menyiapkan instrument observasi. 

4) Menyiapkan instumen penilian. 

b) Pelaksanaan tindakan 

Pra KBM: 

Guru menyiapkan alat media, bahan serta sumber belajar siswa. 

1) Kegiatan awal(10 menit) 

a. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan cara berdoa dan presensi. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan indikator yang 

akan dicapai. 

2) Kegiatan inti: 

Eksplorasi(40 menit) 

a. Guru meminta siswa menghirup udara diruang kelas 

bersama-sama. 

b. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan 

alat pernapasan pada manusia. 
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c. Guru menyampaikan penjelasan secara singkat tentang alat 

pernapsan pada manusia. 

Elaborasi: 

a. Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok.  

b. Siswa diberi waktu untuk menanggapi dan menyanggah 

tanggapan. 

c. Setelah dari kelompok ahli siswa kembali ke kelompok 

Setiap siswa dalam kelompok asal diberi nomor urut 1.1-

5.1(kel 1), 1.2-5.2 (kel 2), 1.3-5.3 (kel 3), 1.4-5.4 (kel 4), 1.5-

5.5 (kel 5), 1.6-5.6 (kel 6).  

d. Guru meminta siswa dengan nomor yang sama(angka depan 

sama) membentuk kelompok baru (kelompok ahli). 

e. Guru memanggil masing-masing ketua kelompok ahli untuk 

mengambil LKS dari guru. 

f. Setiap kelompok ahli mendiskusikan LKS yang mereka dapat 

dan mendiskusikan jawabannya didalam  kelompok ahli. 

g. Tiap-tiap perwakilan kelompok ahli maju kedepan kelas 

untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok lain asal 

untuk membahas materi yang telah didapat di kelompok ahli. 

Konfirmasi: 

a. Guru memberi penguatan terhadap keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran. 
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b. Guru menambahkan poin-poin yang belum terbahas oleh 

siswa selama tahap ekplorasi dan elaborasi. 

c. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

d. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas. 

3) Kegiatan Penutup(20 menit) 

i. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran. 

ii. Guru memberi soal individu dengan membacakan pertanyaan. 

iii. Siswa menjawab pertanyaan guru yang ditulis dalam selembar 

kertas, kemudian dikumpulkan untuk dinilai. 

iv. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat rangkuman 

materi pelajaran dalam buku catatan untuk dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya. 

v. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

vi. Guru memotivasi siswa untuk rajin belajar dan 

mengembangkan sikap percaya diri. 

c)  Observasi 

1) Mengamati perilaku siswa.  

2) Memantau diskusi antar siswa. 

3) Mengmati pemahaman masing-masing siswa. 
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d)  Refleksi 

1)   Mencatat perilaku siswa. 

2)   Mengevaluasi hasil evaluasi. 

3)   Menganalisis hasil pembelajaran. 

4)   Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

2.  Siklus II 

Materi pembelajaran yang akan disampaikan siklus II, materi alat 

pernapasan manusia dengan indikator percobaan alat pernapasan manusia. 

a) Perencanaan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) dengan materi   

gangguan pernapasan manusia. 

2) Menyiapkan alat peraga berupa gambar alat pernapasan manusia. 

3) Menyiapkan instrument observasi. 

4) Menyiapkan instumen penilian. 

b) Pelaksanaan tindakan 

Pra KBM: 

Guru menyiapkan alat media, bahan serta sumber belajar siswa. 

1) Kegiatan awal(10 menit) 

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan guru tentang alat 

pernapasan manusia. 
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b. Siswa diminta mengumpulkan tugas rangkuman mengenai 

materi pelajaran sebelumnya. 

2) Kegiatan inti: 

Eksplorasi(40 menit) 

a. Guru mengecek kesiapan alat dan bahan untuk percobaan. 

b. Guru memberi penjelasan secara singkat mengenai proses 

pernapasan manusia. 

c. Guru mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali 

pengetahuan siswa mengenai proses pernapasan manusia. 

Elaborasi: 

a. Guru membagi kelas menjadi 10 kelompok. 

b. Setiap siswa dalam kelompok asal diberi nomor urut 1.1-3.1 

(kel 1), 1.2-3.2 (kel 2), 1.3-3.3 (kel 3), 1.4-3.4 (kel 4), 1.5-3.5 

(kel 5), 1.6-3.6 (kel 6), 1.7-3.7 (kel 7), 1.8-3.8 (kel 8), 1.9-3.9 

(kel 9), 1.10-3.10 (kel 10). 

c. Guru meminta siswa dengan nomor yang sama(angka depan 

sama) membentuk kelompok baru (kelompok ahli). 

d. Guru memanggil masing-masing ketua kelompok ahli untuk 

mengambil LKS dari guru. 

e. Setiap kelompok ahli mendiskusikan LKS yang mereka dapat 

dan mendiskusikan jawabannya didalam  kelompok ahli. 

Konfirmasi: 
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a. Guru memberi umpan balik positif dan penguatan terhadap 

keberhasilan peserta didik dalam melakukan percobaan. 

b. Guru memberikan konfirmasi terhadap ekplorasi dan elaborasi 

siswa melalui berbagai sumber dengan cara menambahkan 

poin-poin yang belum terbahas oleh siswa. 

c. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

d. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi percobaan 

yang telah dilakukan. 

3) Kegiatan Penutup(20 menit) 

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran. 

b. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil dan proses 

pembelajaran. 

c.   Guru memberi soal individu dengan membacakan pertanyaan. 

d.   Siswa menjawab pertanyaan guru yang ditulis dalam selembar   

kertas, kemudian dikumpulkan untuk dinilai. 

e.  Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat laporan 

percobaan. 

f.  Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

g.  Guru memotivasi siswa untuk rajin belajar. 

h.  Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran. 

c) Observasi 
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1) Mengamati perilaku siswa.  

2)   Memantau diskusi antar siswa. 

3)   Mengamati pemahaman masing-masing siswa. 

  d) Refleksi 

1)   Mencatat perilaku siswa. 

2)   Mengevaluasi hasil evaluasi. 

3)  Menganalisis hasil pembelajaran. 

4)  Memperbaiki kelemahan untuk siklus berikutnya. 

3. Siklus III 

Materi pembelajaran yang akan disampaikan siklus III adalah  alat 

pernapasan manusia dengan indikator menjelaskan penyebab terjadinya 

gangguan alat pernapasan manusia. 

a) Perencanaan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) dengan 

materi pernapasan manusia. 

2) Menyiapkan alat peraga berupa gambar alat pernapasan hewan. 

3) Menyiapkan instrument observasi. 

4) Menyiapkan intrumen penilian. 

b) Pelaksanaan tindakan. 
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Pra KBM: 

Guru menyiapkan alat media, bahan serta sumber belajar siswa. 

1) Kegiatan awal(10 menit) 

a. Siswa menjawab beberapa pertanyaan guru tentang alat 

pernapasan manusia. 

b. Siswa diminta mengumpulkan tugas mengenai materi 

pelajaran sebelumnya. 

2) Kegiatan inti: 

Eksplorasi(40 menit) 

a. Guru meminta siswa menyebutkan macam-macam penyakit 

pada alat pernapasan manusia. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk untuk 

mengidentifikasi penyakit pada alat pernapasan manusia. 

c. Guru memberi penjelasan secara singkat mengenai penyakit 

pada alat pernapasan manusia. 

Elaborasi: 

a. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok. 

b. Setiap siswa dalam kelompok diberi nomor urut 1.1-4.1(kel 

1),1.2-4.2(kel 2),1.3-4.4(kel 3),1.4-4.4(kel 4),1.5-4.5(kel 

5),1.6-4.6(kel 6),1.7-4.7(kel 7),1.8-4.8(kel 8). 

c. Guru meminta siswa dengan nomor yang sama(angka depan 

sama) membentuk kelompok baru (kelompok ahli). 
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d. Guru memanggil masing-masing ketua kelompok ahli untuk 

mengambil LKS dari guru. 

e. Setiap kelompok ahli mendiskusikan LKS yang mereka dapat 

dan mendiskusikan jawabannya didalam  kelompok ahli. 

Konfirmasi:   

a. Guru memberi umpan balik positif dan penguatan terhadap 

keberhasilan siswa. 

b. Guru memberikan konfirmasi terhadap ekplorasi dan elaborasi 

siswa melalui berbagai sumber dengan cara menambahkan 

poin-poin yang belum terbahas oleh siswa. 

c. Guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

d. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang materi penyakit 

pada alat pernapasan manusia yang telah dilakukan. 

3) Kegiatan Penutup(20 menit) 

a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi 

pelajaran. 

b. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil dan proses 

pembelajaran. 

c. Guru memberi soal individu dengan membacakan pertanyaan. 

d. Siswa menjawab pertanyaan guru yang ditulis dalam selembar 

kertas, kemudian dikumpulkan untuk dinilai. 
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e. Guru memberi tugas kepada siswa untuk membuat rangkuman 

materi pelajaran dalam buku catatan untuk dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya. 

f. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

g. Guru memotivasi siswa untuk rajin belajar. 

h. Guru melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran. 

c) Observasi 

1) Mengamati perilaku siswa.  

2) Memantau diskusi antar siswa. 

3) Mengamati pemahaman masing-masing siswa. 

d) Refleksi 

1) Mencatat perilaku siswa. 

2) Mengevaluasi hasil observasi. 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa dan guru Kelas V SDN 02 

Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Jumlah siswa sebanyak 

30 orang yang terdiri dari 8 siswa perempuan dan 22 siswa laki-laki. 

Penelitian dilakukan oleh guru kelas V. Penelitian ini dilakukan pada 

semester I tahun pelajaran 2010.  
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D.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V SDN 02 Bulungkulon kecamatan 

jekulo kabupaten Kudus pada tahun ajaran 2010/2011 semester I. 

 

E.  Data dan Teknik Pengumpulan data 

1.  Jenis data 

a)  Data observasi 

1) Aktivitas siswa : Melalui lembar pengamatan instumen 2. 

2) Aktivitas guru : Melalui lembar pengamatan instumen 4. 

b)  Data prestasi hasil dengan tes 

 Jika soal dijawab betul nilai 10, jika soal soal dijawab salah nilai 0. 

c) Angket 

1) Respon siswa : Setelah selesai pembelajaran siswa mengisi lembar 

angket. 

2) Respon guru : Setelah selesai pembelajaran guru mengisi lembar 

angket. 

2.  Sumber data 

a)  Siswa. 

b)  Guru.  

c)  Data dokumen. 
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3.  Teknik pengumpulan data 

a) Data aktivitas siswa dan guru diperoleh  saat pembelajaran 

berlangsung dengan mengisi lembar pengamatan. 

b)  Data prestasi siswa pada pelaksanaan pembelajaran model   

kooperatif   tipe jigsaw menggunakan tes. 

c)  Data terhadap respon siswa dan guru terhadap pelaksanaan 

pembelajaran model kooperatif tipe jigsaw menggunakan angket. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

 1. Data kualitatif. 

 a) Aktivitas Siswa. 

Selama pembelajaran siswa diamati dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa dengan skala penilaian 1 sampai 4 sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Skala Penilaian Keaktivan Siswa 

Skala Penilaian Kategori 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 
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Adapun indikator yang diamati meliputi: (1) Interaksi  Siswa dalam 

kelompok jigsaw, (2) Siswa mendengarkan penjelasan guru, (3) 

Terjalin kerjasama yang aktif dan terarah dalam berdiskusi, (4)  

Kesiapan siswa dalam menjawab pertanyaan, (5) Siswa memaparkan 

hasil diskusi, (6) Siswa merespon jawaban tewmannya. 

b) Aktivitas guru. 

Selama melaksanakan pembelajaran model jigsaw guru yang 

mengajar diamati oleh observer dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemampuan 

tersebut menggunakan skala penilaian 1 sampai 4 sebagai berikut: 

    Tabel 2. Skala Penilaian Keaktivan Guru 

Skala Penilaian Kategori 

4 Sangat baik 

3 Baik 

2 Cukup  

1 Kurang  

 

Dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru 

diamati dengan mengacu pada indikator sebagai berikut: (1) 

Menginformasikan tujuan pembelajaran, (2) Melakukan apersepsi, 

(3)Membagi siswa dalam kelompok, (4) Menyampaikan materi 

pada siswa, (5) Memberikan nomor pada setiap kelompok, (6) 

Mengajukan pertanyaan berupa tugas LKS, (7) Memberikan 
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pengarahan kepada siswa dalam menjawab pertanyaan, (8) 

Membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok, (9) Membimbing 

siswa untuk memaparkan hasil diskusi, (10) Memberikan 

kesempatan kepada kelompok lain, (11) Membimbing siswa dalam 

menyimpulkan materi, (12) Memberikan evaluasi, (13) 

Memberikan tindak lanjut. 

c) Respon siswa. 

Respon siswa dalam pembelajaran yaitu dengan mencermati 

banyak centangan dalam setiap kolom dengan memilih jawaban ya 

dan tidak. Jumlah siswa yang menjawab ya dibagi jumlah siswa 

kelas V dikalikan seratus.   

d) Respon guru. 

Respon guru dengan mencermati jawaban yang diisi oleh guru 

setelah pembelajaran selesai dengan menyilang jawaban yang ada di 

lembar pengamatan. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif, dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan menentukan 

mean dari nilai hasil belajar siswa yang didapat dengan menggunakan 

rumus: 

         ∑ X 
x =                                           

           ∑ N 
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Keterangan :  

x = nilai rata - rata 

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa                      (Zaenal,2009:40). 

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) belajar dikelompokkan ke 

dalam dua kategori yaitu tuntas dan tidak tuntas.  

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥ 63 Tuntas 

< 63 Tidak Tuntas 

   ( KKM Kelas V SDN 02 Bulungkulon Tahun Pelajaran 

2010/2011) 

Adapun untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa 

digunakan rumus ketuntasan belajar dalam bentuk persentase. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  ∑ siswa yang tuntas belajar 

P =                                              X 100 % 

       ∑ siswa 

Keterangan :  

P = Persentase ketuntasan belajar. 

Hasil perhitungan persentase dikategorikan dalam lima 

kategori, seperti pada tabel 3 berikut: 
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Tabel 3. Kriteria Tingkat Keberhasilan dalam % 

Tingkat 

Keberhasilan 

(%) 

Kategori Penafsiran 

> 80 % Baik sekali 
Keaktivan, respon siswa dan hasil 

belajar siswa sangat tinggi 

60 – 79 % Baik  
Keaktivan, respon siswa dan hasil 

belajar siswa  tinggi 

40 – 59 % Cukup  
Keaktivan, respon siswa dan hasil 

belajar siswa sedang 

20 – 39 % Kurang  
Keaktivan, respon siswa dan hasil 

belajar siswa rendah 

< 20 % Sangat kurang 
Keaktivan, respon siswa dan hasil 

belajar siswa sangat rendah 

     (Zaenal,2009:41). 

 

G. Indikator Keberhasilan 

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model jigsaw 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

2. Aktivitas guru dalam pembelajaran menggunakan model jigsaw 

meningkat dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3. 87% siswa kelas V SDN 02 Bulungkulon mengalami ketuntasan belajar 

individual sebesar ≥ 63 dalam pembelajaran. 
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4. Respon siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw 

merasa senang. 

5. Respon guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model jigsaw 

sangat baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1.  Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

a. Paparan Hasil Penilitian 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Siklus I di SDN 02 

Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang dilaksanakan pada 

23 Agustus 2010. Dengan subjek siswa kelas V, pada semester I  dan alokasi 

waktu 2 x 35 menit. Pelaksanaan Siklus I diikuti oleh 30 siswa dari jumlah 

keseluruhan 30 siswa. Standar Kompetensi  1. Mengidentifikasi fungsi organ 

tubuh manusia dan hewan. Kompetensi Dasar 1.1 Mengidentifikasi fungsi 

organ pernapasan manusia. Indikator (1) Mengidentifikasi alat pernapasan 

pada manusia, (2) Mengidentifikasi fungsi alat pernapasan pada manusia.  

Diperoleh data sebagai berikut: 

1) Data Hasil Aktivitas Siswa. 

    Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pelajaran IPA 

dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi. Observasi dilakukan selama pelajaran IPA 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan bantuan teman sejawat 

(observer). 

   Dari observasi ini diketahui siswa yang aktif. Siswa yang aktif, 

seperti: Interaksi siswa dalam kelompok jigsaw, mau bertanya jika belum 

jelas, mau menjawab pertanyaan guru, aktif dalam diskusi kelompok, 
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aktif dalam diskusi kelas, aktif mengerjakan tugas. Sedangkan siswa 

yang tidak aktif hanya diam saja tidak mau mengerjakan LKS.  

  Hasil pengamatan siswa siklus I dapat dilihat pada tabel 4 di 

bawah ini: 

 Tabel 4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I . 

No Nama 
Siklus I  
Indikator Pengamatan  
1 2 3 4 5 6 

1 M. Khamalun Niam 1 1 2 2 2 2 
2 Wahono 2 2 2 1 2 2 
3 Setia Aji Santoso 2 2 2 2 2 2 
4 Abdul Ghofur 3 3 3 3 4 3 
5 Aldi Rustanto 2 2 3 3 3 2 
6 Abdul Ghoffar 4 4 3 3 3 3 
7 Akmad yazid 3 3 3 3 3 2 
8 Alda Samara 3 3 3 3 3 2 
9 Delinda novita Sari 2 2 3 3 3 2 
10 Dwi candra Kurniawan 2 2 2 2 2 2 
11 Ika Nurul Anisa 2 2 3 3 3 2 
12 Johan Budi Kusuma 3 3 3 2 2 2 
13 Moh Edi Susanto 3 3 2 3 2 2 
14 Muh Bagus Ariyanto 3 3 2 3 3 2 
15 Muh Burhanuddin 3 2 3 2 2 3 
16 Muh Khoirul Anwar 2 2 3 3 3 2  
17 Moh Roiyan 2 2 3 3 3 3 
18 Nur Faith Septiaji 2 2 3 3 3 3 
19 Nur Khayatun 2 2 3 3 3 2 
20 Prisca Agustina F.I 4 4 4 4 4 3 
21 Putri Selvia 3 3 3 3 3 3 
22 Ridwan Ariyanto 2 2 2 2 2 2 
23 Rizki Prasetyo T.P 2 2 3 3 3 2 
24 Rizki Ika Nurul A 4 4 4 4 4 3 
25 Sukamto  3 3 3 3 4 3 
26 Setya Yudha 2 2 3 3 3 3 
27 Tegar Raharjo 3 3 3 3 3 2 
28 Umi Khoirun Nisa 3 3 3 3 3 3 
29 Zaenuri  3 2 3 3 3 2 
30 M. Rijal Prakoso 3 3 3 3 3 2 
Jumlah 78 76 85 84 86 72 
Rata - Rata 2,6 2,5 2,8 2,8 2,9 2,4 
Persentase 65 63 71 70 72 60 
Rata - Rata Persentase 66,8   
Kategori Baik   
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2) Aktivitas Guru. 

 Pengamatan terhadap aktivitas guru dalam pelajaran IPA 

dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi. Observasi dilakukan selama pelajran IPA berlangsung. 

Observasi dilakukan dengan bantuan teman sejawat (observer). 

  Dari observasi ini diketahui guru  yang aktif. Guru yang aktif 

seperti: melaksanakan apersepsi, menginformasikan tujuan pembelajaran, 

membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok.  

  Tabel 5. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

No Indikator pengamatan 
Skor 

Penilaian 

1 
Kegiatan Awal 
a. Menginformasikan tujuan pembelajaran 

3 

 b. Melakukan apersepsi 3 

2. 
Kegiatan inti 
a. Membagi siswa dalam kelompok 3 

  b. Menyampaikan materi pada siswa 3 
  c. Memberikan nomor pada setiap kelompok 3 
  d. Mengajukan pertanyaan berupa tugas LKS 3 
  e. Memberikan pengarahan pada siswa dalam 

menjawab pertanyaan 
3 

 f.Membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok 3 
 g. Membimbing siswa untuk memaparkan hasil 

diskusi 
3 

 h. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 3 
3. Kegiatan Akhir 

a. Membimbing siswa dalam menyimpulkan 
materi 

3 

 b. Memberikan evaluasi 3 
 a. Memberikan tindak lanjut  3 

Jumlah 39 
Rata - rata 3 
Persentase 75 % 
Kategori Baik 
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Keterangan: 

Skala Penilaian : 

1 =  Kurang 

 2 =  Cukup 

3 =  Baik 

4= Sangat baik   

3) Data Hasil Belajar Siswa. 

Dalam tindakan ini, untuk mengukur peningkatan prestasi belajar  

siswa diadakan tes hasil belajar yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

Berdasarkan tes hasil belajar pada akhir siklus 1 diperoleh hasil analisis 

data seperti yang tersaji pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Analisis Tes Siklus I 

No Pencapaian Data Awal Siklus I 

1 Nilai rata - rata 60 65 

2 Nilai terendah 30 40 

3 Nilai tertinggi 70 80 

4 Siswa yang belum tuntas 17 15 

5 Siswa yang tuntas 13 15 

6 Persentase ketuntasan belajar 40% 50% 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada awalnya rata - rata 

nilai yang diperoleh masih kurang, siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

hanya 40%. Setelah dilakukan pembelajaran dengan kooperatif tipe jigsaw 

ada peningkatan yaitu diperoleh nilai rata- rata siklus 1 adalah 65 dengan 

ketuntasan belajar klasikal 50% (15 siswa) tuntas belajar dengan mendapat 

nilai ≥ 63, dan masih ada 50 % (15 siswa) belum tuntas dengan mendapat 

nilai ≤ 63. Pada siklus 1 ini nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah 

adalah 40.  

   Berdasarkan data hasil analisis tes siklus I selengkapnya 

disajikan dalam diagram berikut : 

Gambar 4. Diagram Hasil Analisis Tes Siklus I 
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4) Hasil Respon Siswa. 

Angket respon siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui 

model jigsaw di isi oleh siswa setelah kegiatan pembelajaran 

selesai. Ada 4 pernyataan yang ditanyakan. Data respon siswa 

disajikan dalam tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Angket Respon Siswa. 

No. Pertanyaan  Jawaban 
Ya  

Jawaban 
Tidak 

% Kategori  

1. Apakah kamu 
tertarik untuk 
mengikuti 
pembelajaran IPA 
dengan model 
pembelajaran 
Jigsaw. 

22 8 73 Baik 

2. Apakah dengan 
model 
pembelajaran 
jigsaw dapat 
berpengaruh 
terhadap 
pemahaman 
materi pelajaran 
yang kamu terima 

24 6 80 Sangat 

baik 

3. Apakah  dengan 
model 
pembelajaran  
Jigsaw  membuat 
kamu lebih berani 
tampil di depan 
kelas? 

19 11 63 Baik  

4. Apakah dengan 
model 
pembelajaran 
Jigsaw membuat 
kamu lebih berani 
menanggapi 
pendapat 
temanmu? 

22 8 73 Sangat 

baik 



50 

 

Deskripsi Respon Siswa Siklus I 

Dalam pernyataan respon ada 4 pernyataan yang ditanyakan, 

berikut data untuk masing – masing pernyataan dari jumlah 

responden 30 siswa: 

Pernyataan (1)   

Yang menjawab ya =  22  siswa 

Yang menjawab tidak =  8  siswa 

Menjawab YA menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw. Akan tetapi ada siswa yang 

menjawab tidak hal ini karena siswa masih bingung untuk 

mempelajari model jigsaw. Model pembelajaran ini masih baru bagi 

mereka. Sehingga mereka lebih memilih untuk menjawab tidak. Pada 

pernyataan (1) diperoleh persentase 72%. Hal ini berarti dalam 

pembelajaran model jigsaw pada pembelajaran IPA mudah dipelajari 

mendapatkan kategori baik. 

Pernyataan (2)   

Yang menjawab ya =  24    siswa 

Yang menjawab tidak =  6  siswa   

Menjawab setuju menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw, ada 24 siswa yang 

menjawab ya. Sebagian siswa menjawab tidak dengan jumlah 6 

siswa. Pada pernyataan ( 2) diperoleh prosentase 80%. Hal ini berarti 

pada pembelajaran model jigsaw pada pembelajaran IPA dapat 

berpengaruh terhadap pemahaman siswa, dengan memperoleh 

kategori sangat baik. 
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Pernyataan (3)   

Yang menjawab ya =  19 siswa 

Yang menjawab tidak =  11  siswa 

Menjawab ya menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigasw, akan tetapi ada siswa yang 

menjawab tidak. Sebagian siswa menjawab ya dengan jumlah 19 

siswa dan tidak setuju 11 siswa. Pada pernyataan (3) diperoleh 

prosentase 63%. Hal ini berarti pada pembelajaran model jigsaw 

pada pembelajaran IPA dapat membuat siswa sedikit berani siswa 

tampil didepan kelas, dengan memperoleh kategori baik. 

Pernyataan (4)   

Yang menjawab ya = 22   siswa 

Yang menjawab tidak =  8    siswa 

   Menjawab setuju menunjukkan respon yang positif 

dalam pembelajaran IPA dengan model jigsaw, akan tetapi ada 

siswa yang menjawab tidak. Mereka menjawab ya 22 siswa dan 

sebagian besar menjawab tidak  dengan jumlah 8 siswa. Hal ini 

dikarenakan siswa ada yang tidak berani menanggapi pertanyaan. 

Pada pernyataan (4) diperoleh prosentase 73%  yang berarti pada 

pembelajaran model jigsaw dengan pada pembelajaran IPA 

keberanian siswa menanggapi pertanyaan sudah baik, dengan 

memperoleh kategori baik. 

5) Data Respon Guru. 

Setelah pembelajaran IPA pada siklus I yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dilakukan wawancara 
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terhadap guru kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

kooperatif tipe Jigsaw. Pertanyaan yang diberikan sebanyak 5 butir 

dengan cara guru memberi tanda silang pada lembar observasi 

dengan bantuan teman sejawat.  

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahan yang 

digunakan dalam praktek IPA cukup mudah didapat. Bahan yang 

digunakan dalam praktek hanya berupa gambar alat pernapasan 

manusia. Buku yang digunakan sudah lengkap untuk menunjang 

mata pelajaran IPA hal ini terlihat dari guru mempunyai buku 

penunjang yang didapat dari sekolah. Respon guru terhadap 

pembelajaran IPA sangat baik. Guru berusaha dan aktif dalam 

menggunakan media yang di sekolah. 

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus I 

1) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 

a)  Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) dengan 

materi alat pernapasan pada manusia 

b)  Menyiapkan alat peraga berupa gambar alat pernapasan manusia. 

c)  Menyiapkan instrument observasi. 

d)  Menyiapkan instumen penilian. 
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2) Pelaksanaan  

Hari / Tanggal        : Senin, 23 Agustus 2010 

Pokok Bahasan     : Alat pernapasan manusia 

Kelas / Semester   : V / I 

Waktu                   : 2 Jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Pukul                    : 09.00 – 10.10 WIB 

a) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal siklus I guru menyiapkan siswa secara 

psikis maupun fisik dengan cara berdoa dan presentasi. Selanjutnya 

guru menginformasikan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat 

mengidentifikasi alat pernapasan manusia. Guru juga 

menyampaikan model pembelajaran yang akan digunakan yaitu 

pembelajaran jigsaw. 

b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti guru menunjukkan gambar alat 

pernapasan manusia. Membagi siswa menjadi 6 kelompok yang tiap 

kelompok terdiri dari 5-6 siswa. Masing-masing siswa mendapat 

nomor, dengan cara siswa diminta mengambil gulungan kertas yang 

telah diberi huruf dan angka. Angka tersebut adalah 1.1-5.1,1.2-

5.2,1.3-5.3,1.4-5.4,1.5-5.5,1.6-5.6. Guru meminta siswa dengan 

angka depan yang sama membentuk kelompok baru (kelompok 

ahli). Siswa diberi tugas  untuk mendalami materi yang telah 

diberikan. Kemudian siswa mendapatkan LKS untuk dikerjakan 
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secara kelompok. Dalam kegiatan ini ada siswa yang tidak mau 

bekerja sama dengan temannya dan hanya main sendiri, melihat hal 

ini guru memberi peringatan kepada siswa untuk bersungguh – 

sungguh dalam mengikuti pelajaran.  Ada siswa yang meminta 

jawaban kepada kelompok yang lain, melihat hal ini guru 

menginformasikan bahwa soal dikerjakan dalam satu kelompok 

bukan dengan kelompok lain. 

Selama proses pembelajaran guru berkeliling kelas untuk 

mengontrol dan memonitoring proses belajar siswa. Dalam kegiatan 

ini guru membimbing siswa dalam berdiskusi dan 

menginformasikan bahwa semua siswa harus mengetahui jawaban 

dari soal yang telah dikerjakan. Setelah diskusi selesai dan semua 

siswa mengetahui jawabannya, guru memanggil salah satu nomor 

dalam kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Mulanya siswa 

yang kelompoknya ditunjuk tidak mau maju, tetapi setelah guru 

memberikan pengarahan siswa tersebut berani maju. Siswa yang 

kelompoknya ditunjuk mempresentasikan hasil di depan kelas.  

Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru 

menunjuk  kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan 

terhadap jawaban temannya. Setelah dari kelompok ahli siswa 

kembali ke kelompok asal untuk  membahas materi yang telah 

didapat di kelompok ahli. Kemudian siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan didiskusikan. 
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c) Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan ini guru memberikan tes akhir (tes hasil 

belajar). Setiap siswa mendapatkan soal untuk dikerjakan. Setelah 

selesai siswa mengoreksi hasil tes dengan cara menukarkan jawaban 

kepada temannya. Pelaksanaan tes berlangsung dengan lancar 

meskipun masih ada siswa yang tengok kanan kiri, namun guru 

selalu mengingatkan siswa untuk mengerjakan soal sendiri – sendiri.

  

c. Refleksi siklus I 

Dalam siklus I setelah melakukan pengamatan atas tindakan 

pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya dilakukan refleksi dari tindakan 

kelas yang telah dilakukan. Dalam kegiatan pada siklus I didapatkan hasil 

refleksi sebagai berikut: 

1) Hasil tes menunjukkan bahwa masih ada 15 siswa yang belum tuntas 

dan ketuntasan belajar hanya 50%. Sehingga ketuntasan belajar 

masih jauh dari standar yang telah ditentukan. 

2) Siswa kurang bekerja sama dalam berdiskusi, karena masih ada siswa 

yang main sendiri. 

3) Siswa yang kelompoknya kurang siap untuk mempresentasikan hasil 

diskusi. 

4) Penampilan siswa masih ragu – ragu dan kurang lancar dalam 

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

5) Perhatian dan bimbingan guru masih kurang merata, sehingga masih 

ada siswa yang menunggu bimbingan guru. 
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d. Revisi Siklus I 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu 

diadakan revisi untuk pelaksanaan siklus berikutnya: 

1) Guru memperjelas kembali tentang pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 

2) Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi dalam 

kelompoknya. 

3) Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa baik 

dalam berdiskusi maupun mempresentasikan hasil. 

4) Guru memotivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan 

pendapat. 

2. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

a. Paparan Hasil Penilitian 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Siklus II di SDN 02 

Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang dilaksanakan pada 

20 September 2010. Dengan subjek siswa kelas V, pada semester I  dan 

alokasi waktu 2 x 35 menit. Pelaksanaan Siklus II diikuti oleh 30 siswa dari 

jumlah keseluruhan 30 siswa. Standar Kompetensi  1. Mengidentifikasi 

fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Kompetensi Dasar 1.1 

Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Indikator (1) Percobaan 

alat pernapasan manusia.  

Diperoleh data sebagai berikut: 

1) Data Hasil Aktivitas Siswa.  

    Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pelajaran IPA 

dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran dengan menggunakan 
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lembar observasi. Observasi dilakukan selama pelajaran IPA 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan bantuan teman sejawat 

(observer). 

   Dari observasi ini diketahui siswa yang aktif. Siswa yang aktif, 

seperti: Interaksi siswa dalam kelompok jigsaw baik, mau bertanya jika 

belum jelas, terjalin kerjasama yang aktif antar anggota kelompok, aktif 

dalam diskusi kelompok, aktif dalam diskusi kelas, aktif mengerjakan 

tugas. Sedangkan siswa yang tidak aktif hanya diam saja tidak mau 

mengerjakan LKS.  

  Tabel 8. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II. 

No Nama 
Siklus II  
Indikator Pengamatan  
1 2 3 4 5 6 

1 M. Khamalun Niam 2 2 3 3 3 3 
2 Wahono 2 2 3 3 3 3 
3 Setia Aji Santoso 2 2 3 3 3 3 
4 Abdul Ghofur 3 3 3 3 3 3 
5 Aldi Rustanto 3 4 3 3 3 3 
6 Abdul Ghoffar 3 4 4 3 3 3 
7 Akmad yazid 3 4 3 4 4 3 
8 Alda Samara 3 4 4 4 4 3 
9 Delinda novita Sari 2 2 3 3 3 2 

10 Dwi candra Kurniawan 2 2 3 3 3 3 
11 Ika Nurul Anisa 3 3 3 3 3 3 
12 Johan Budi Kusuma 3 3 3 3 3 3 
13 Moh Edi Susanto 3 3 3 3 3 3 
14 Muh Bagus Ariyanto 2 2 3 3 3 2 
15 Muh Burhanuddin 2 3 2 2 2 2 
16 Muh Khoirul Anwar 2 2 3 3 3 2  
17 Moh Roiyan 2 2 3 3 3 3 
18 Nur Faith Septiaji 2 2 2 2 2 3 
19 Nur Khayatun 3 4 4 4 4 4 
20 Prisca Agustina F.I 2 4 4 4 4 4 
21 Putri Selvia 2 2 2 2 2 3 
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22 Ridwan Ariyanto 2 2 2 2 2 3 
23 Rizki Prasetyo T.P 2 2 3 3 3 3 
24 Rizki Ika Nurul A 3 4 4 4 4 4 
25 Sukamto  2 3 3 3 3 3 
26 Setya Yudha 3 3 3 3 3 3 
27 Tegar Raharjo 2 4 4 4 4 4 
28 Umi Khoirun Nisa 3 4 4 4 4 4 
29 Zaenuri  2 3 3 3 3 3 
30 M.Rijal Prakoso 3 3 2 2 2 2 

Jumlah 85 86 93 92 92 90 
Rata - Rata 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1 3 
Persentase 71 72 77 77 77 75 
Rata - Rata Persentase 75%   
Kategori Baik   

Keterangan :  

Setiap indikator diberi skor 1-4 dengan ketentuan 

1 = Tidak pernah 

2 = Jarang  

3 = Sering 

4 = Selalu  

Indikator pengamatan : 

1. Interaksi siswa dalam kelompok jigsaw. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

3. Terjalin kerjasama yang aktif dan terarah dalam diskusi. 

4. Kesiapan siswa dalam menjawab pertanyaan. 

5. Siswa memaparkan hasil diskusi. 

6. Siswa merespon jawaban temannya. 
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Aktivitas siswa dapat  dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 5.Foto bukti aktivitas siswa pada siklus II  

2) Data Hasil Aktivitas Guru. 

  Pengamatan terhadap aktivitas guru dalam pelajaran IPA 

dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi. Observasi dilakukan selama pelajran IPA berlangsung. 

Observasi dilakukan dengan bantuan teman sejawat (observer). 

Dari observasi ini diketahui guru  yang aktif. Guru yang aktif 

seperti: Melaksanakan apersepsi, menginformasikan tujuan 

pembelajaran, membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok.  

Tabel 7.Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II. 

No Indikator pengamatan 
Skor 

Penilaian 

1 
Kegiatan Awal 

a. Menginformasikan tujuan pembelajaran 
3 

 b. Melakukan apersepsi 3 

2. Kegiatan inti 4 
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a. Membagi siswa dalam kelompok 

  b. Menyampaikan materi pada siswa 3 

  c. Memberikan nomor pada setiap kelompok 4 

  d. Mengajukan pertanyaan berupa tugas LKS 3 

  e. Memberikan pengarahan pada siswa dalam 
menjawab pertanyaan 

3 

 f.Membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok 4 

 g. Membimbing siswa untuk memaparkan hasil 
diskusi 

4 

 h. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 3 

3. Kegiatan Akhir 

a. Membimbing siswa dalam menyimpulkan 
materi 

3 

 b. Memberikan evaluasi 3 

 c.Memberikan tindak lanjut  3 

Jumlah 43 

Rata - rata 3,3 

Persentase 82,6% 

Kategori Baik 

Keterangan: 

Skala Penilaian : 

1 = Kurang                3 = Baik 

2 = Cukup                 4 = Sangat baik 

3) Data Hasil Belajar Siswa. 
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Dalam tindakan ini, untuk mengukur peningkatan prestasi belajar  

siswa diadakan tes hasil belajar yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

Berdasarkan tes hasil belajar pada akhir siklus 1 diperoleh hasil analisis 

data seperti yang tersaji pada tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Analisis Tes Siklus II 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Nilai rata - rata 65 82 

2 Nilai terendah 40 50 

3 Nilai tertinggi 90 100 

4 Siswa yang belum tuntas 15 7 

5 Siswa yang tuntas 15 23 

6 Persentase ketuntasan belajar 50% 77% 

         

Berdasarkan  tabel diatas, pada siklus I diperoleh nilai rata – rata tes 

sebesar 65 dan ketuntasan belajar 50%. Pada siklus II terjadi peningkatan 

nilai rata – rata menjadi 82  dengan ketuntasan belajar klasikal 77% (23 

siswa) tuntas belajar dengan mendapat nilai ≥ 63 dan masih ada 23 % (7 

siswa) belum tuntas dengan mendapat nilai < 63. Pada siklus II nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah adalah 40.  

   Berdasarkan data hasil analisis tes siklus II selengkapnya disajikan 

dalam diagram berikut : 
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Gambar 6. Diagram Hasil Analisis Tes Siklus II 

4) Data Respon Siswa 

Angket respon siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui model 

jigsaw di isi oleh siswa setelah kegiatan pembelajaran selesai. Ada 4 

pernyataan yang ditanyakan. Data respon siswa disajikan dalam tabel 11. 

Tabel 11. Hasil Angket Respon Siswa. 

No. Pertanyaan  Jawaban 
Ya  

Jawaban 
Tidak 

% Kategori  

1. Apakah kamu 
tertarik untuk 
mengikuti 
pembelajaran IPA 
dengan model 
pembelajaran 
Jigsaw. 

25 5 83 Sangat Baik 

2. Apakah dengan 
model 
pembelajaran 
jigsaw dapat 
berpengaruh 
terhadap 

25 5 83 Sangat baik 
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pemahaman 
materi pelajaran 
yang kamu terima 

3. Apakah  dengan 
model 
pembelajaran  
Jigsaw  membuat 
kamu lebih berani 
tampil di depan 
kelas? 

22 8 73 Baik  

4. Apakah dengan 
model 
pembelajaran 
Jigsaw membuat 
kamu lebih berani 
menanggapi 
pendapat 
temanmu? 

24 6 80 Sangat baik 

Deskripsi Respon Siswa Siklus II 

Dalam pernyataan respon ada 4 pernyataan yang ditanyakan, 

berikut data untuk masing – masing pernyataan dari jumlah responden 30 

siswa: 

Pernyataan (1)   

Yang menjawab ya =  25  siswa 

Yang menjawab tidak =  5  siswa 

Menjawab ya menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw. Akan tetapi ada siswa yang 

menjawab tidak hal ini karena siswa masih bingung untuk mempelajari 

model jigsaw. Model pembelajaran ini masih baru bagi mereka. Sehingga 

mereka lebih memilih untuk menjawab tidak. Pada pernyataan (1) 

diperoleh persentase 83%. Hal ini berarti dalam pembelajaran model 
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jigsaw pada pembelajaran IPA dengan melakukan percobaan siswa 

tertarik sehingga mudah dipelajari. Mendapatkan kategori sangat baik. 

Pernyataan (2)   

Yang menjawab ya =  25    siswa 

Yang menjawab tidak =  5 siswa   

Menjawab ya menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw, ada 25 siswa yang menjawab 

ya. Sebagian siswa menjawab tidak dengan jumlah 5 siswa. Pada 

pernyataan (2) diperoleh prosentase 83%. Hal ini berarti pada 

pembelajaran model jigsaw pada pembelajaran IPA dapat berpengaruh 

terhadap pemahaman siswa, dengan memperoleh kategori sangat baik. 

Pernyataan (3)   

Yang menjawab ya =  22 siswa 

Yang menjawab tidak =  8   siswa 

Menjawab ya menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigasw, akan tetapi ada siswa yang 

menjawab tidak. Sebagian siswa menjawab ya dengan jumlah 22 siswa 

dan tidak setuju 8 siswa. Pada pernyataan (3) diperoleh prosentase 73%. 

Hal ini berarti pada pembelajaran model jigsaw pada pembelajaran IPA 

dapat membuat siswa berani siswa tampil didepan kelas, dengan 

memperoleh kategori baik. 

Pernyataan (4)   

Yang menjawab ya = 24   siswa. 

Yang menjawab tidak =  6    siswa. 
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 Menjawab setuju menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw, akan tetapi ada siswa yang 

menjawab tidak. Mereka menjawab ya 24 siswa dan sebagian besar 

menjawab tidak  dengan jumlah 6 siswa. Hal ini dikarenakan siswa ada 

yang tidak berani menanggapi pertanyaan. Pada pernyataan (4) diperoleh 

prosentase 80%  yang berarti pada pembelajaran model jigsaw dengan 

pada pembelajaran IPA keberanian siswa menanggapi pertanyaan sudah 

baik, dengan memperoleh kategori sangat baik. 

5) Data Respon Guru. 

 Setelah pembelajaran IPA pada siklus II yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dilakukan wawancara 

terhadap guru kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

kooperatif tipe Jigsaw. Pertanyaan yang diberikan sebanyak 5 butir 

dengan cara guru memberi tanda silang pada lembar observasi dengan 

bantuan teman sejawat.  

 Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahan yang digunakan 

dalam praktek IPA cukup mudah didapat. Bahan yang digunakan dalam 

praktek pada siklus II tim ahli no.1 berupa botol, pipa, karet, balon. Tim 

ahli no.2 air, kapur, gelas, sedotan, sedangkan tim ahli no.3 bahan yang 

digunakan berupa cermin. Guru  cukup mudah mendapatkan bahan-

bahan tersebut dengan cara memanfaatkan bahan yang ada dilingkungan 

sekolah. Contohnya kapur sudah tersedia didalam ruang kelas. Buku 

yang digunakan sudah lengkap untuk menunjang mata pelajaran IPA. 

Respon guru terhadap pembelajaran IPA sangat baik. Hal ini terlihat 
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guru berusaha dan aktif mencari sumber-sumber lain untuk menyiapkan 

materi pelajaran IPA. 

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus II 

1) Perencanaan 

      Tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II ini masih tetap 

akan melaksanakan tindakan utama seperti siklus I, yaitu menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pada siklus II ada beberapa 

hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan – kekurangan 

pada siklus I adalah sebagai berikut: 

a) Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi dalam 

kelompoknya. 

b) Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa 

baik dalam berdiskusi maupun mempresentasikan hasil. 

c) Guru memotivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan 

pendapat. 

2) Pelaksanaan  

Hari / Tanggal        : Senin, 20 September 2010 

Pokok Bahasan     : Alat pernapasan manusia 

Kelas / Semester   : V / I 

Waktu                   : 2 Jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Pukul                    : 09.00 – 10.10 WIB 
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Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. 

a) Kegiatan awal  

   Pada kegiatan awal siklus II guru memperjelas kembali 

tentang pelaksanaan model pembelajaran kooperatif  jigsaw, 

kemudian. Guru mengingatkan siswa pada materi sebelumnya dan 

mengumpulkan tugas rangkuman mengenai materi pelajaran 

sebelumnya. Selanjutnya guru menginformasikan tujuan 

pembelajaran yaitu melalui percobaan siswa dapat mengidentifikasi 

alat pernapasan pada manusia.  

b) Kegiatan Inti 

   Guru membagi siswa menjadi 10 kelompok. Kemudian 

membentuk kelompok ahli. Guru meminta siswa untuk bergabung 

dengan kelompok ahli dan membagikan LKS pada setiap kelompok 

sambil melakukan percobaan. Pada kegiatan ini guru lebih 

memberikan bimbingan pada setiap kelompok karena siswa masih 

belum paham dalam melaksanakan percobaan. Ada satu kelompok 

yang bersitegang dengan pendapatnya masing–masing, kemudian 

guru memberikan bimbingan agar bekerja sama dengan baik dan 

tidak memaksakan kehendak. 

     Selama proses pembelajaran guru berkeliling kelas untuk 

mengontrol dan memonitoring proses belajar siswa. Dalam kegiatan 
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ini guru membimbing siswa dalam berdiskusi dan 

menginformasikan bahwa semua siswa harus mengetahui jawaban 

dari soal yang telah dikerjakan. Setelah diskusi selesai dan semua 

siswa mengetahui jawabannya, guru memanggil salah satu 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Siswa yang 

kelompoknya ditunjuk mempresentasikan hasil di depan kelas.  

   Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru 

menunjuk kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan 

terhadap jawaban temannya. Guru memberi waktu agar siswa 

kembali kekelompok asal Kemudian siswa bersama guru 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan didiskusikan. 

c) Kegiatan Penutup 

    Pada kegiatan ini guru memberikan tes akhir (tes hasil 

belajar). Setiap siswa mendapatkan soal untuk dikerjakan. Setelah 

selesai siswa mengoreksi hasil tes dengan cara menukarkan jawaban 

kepada temannya. Pelaksanaan tes berlangsung dengan lancar 

meskipun masih ada siswa yang tengok kanan kiri, namun guru 

selalu mengingatkan siswa untuk mengerjakan soal sendiri – sendiri. 

c. Refleksi siklus II  

Pada pembelajaran siklus II yang diadakan tanggal 20 September  

2010, telah menunjukkan adanya keberhasilan. Keberhasilan tersebut 

dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-rata dan persentase ketuntasan 

siswa. Selain itu kekurangan atau hambatan yang terjadi siklus I telah 
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dapat teratasi pada proses pembelajaran siklus II. Perbaikan yang terjadi 

pada proses pembelajaran siklus II adalah sebagai berikut. 

1) Hasil tes menunjukkan bahwa masih ada 7 siswa yang belum tuntas 

dan ketuntasan belajar hanya 77%. Sehingga ketuntasan belajar 

masih kurang dari standar yang telah ditentukan. 

2) Motivasi guru terhadap siswa perlu ditingkatkan lagi. 

3) Siswa yang nomornya ditunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi 

langsung maju untuk mempresentasikan. 

4) Penampilan siswa sudah baik dalam menyampaikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

5) Secara garis besar pelaksanaan pembelajaran pada siklus II sudah 

baik tetapi masih perlu ditingkatkan, agar hasil belajar yang telah 

ditentukan dapat tercapai. 

d. Revisi Siklus II 

  Berdasarkan refleksi pada pembelajaran siklus II perlu dilakukan 

perbaikan pembelajaran. Sesuai dengan kesepakatan dengan teman 

sejawat yang menjadi observer, perbaikan perlu di lakukan proses 

pembelajaran Siklus III. Perbaikan tersebut adalah  

1) Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi dalam 

kelompoknya. 

2) Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa baik 

dalam berdiskusi maupun mempresentasikan hasil. 

3) Guru memotivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan 

pendapat. 
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3. Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus III. 

a. Paparan Hasil Belajar Siklus III 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Siklus III di SDN 

02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang dilaksanakan 

pada 27 September 2010. Dengan subjek siswa kelas V, pada semester I  dan 

alokasi waktu 2 x 35 menit. Pelaksanaan Siklus III diikuti oleh 30 siswa dari 

jumlah keseluruhan 30 siswa. Standar Kompetensi  1. Mengidentifikasi 

fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Kompetensi Dasar 1.1 

Mengidentifikasi fungsi organ pernapasan manusia. Indikator (1) 

Mengidentifikasi penyakit pada alat pernapasan manusia.  

Diperoleh data sebagai berikut: 

1) Data Hasil Aktivitas Siswa.  

    Pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pelajaran IPA 

dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi. Observasi dilakukan selama pelajaran IPA 

berlangsung. Observasi dilakukan dengan bantuan teman sejawat 

(observer). 

Dari observasi ini diketahui siswa yang aktif. Siswa yang aktif  

seperti: Interaksi siswa dalam kelompok jigsaw Sangat baik, mau 

bertanya jika belum jelas, terjalin kerjasama yang aktif antar anggota 

kelompok, aktif dalam diskusi kelompok, aktif dalam diskusi kelas, aktif 

mengerjakan tugas. Sedangkan siswa yang tidak aktif yang semula hanya 

diam sekarang menjadi aktif mengerjakan LKS.  
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Tabel 12. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

No Nama 

Siklus III  

Indikator Pengamatan  

1 2 3 4 5 6 

1 M. Khamalun Niam 3 3 3 3 3 3 

2 Wahono 3 3 3 3 3 3 

3 Setia Aji Santoso 3 2 3 3 3 3 

4 Abdul Ghofur 3 3 3 3 3 3 

5 Aldi Rustanto 3 3 3 3 3 3 

6 Abdul Ghoffar 4 4 4 4 4 3 

7 Akmad yazid 4 4 4 4 4 4 

8 Alda Samara 4 4 4 4 4 4 

9 Delinda novita Sari 3 3 3 3 3 3 

10 Dwi candra Kurniawan 2 2 3 3 3 3 

11 Ika Nurul Anisa 3 3 4 4 4 3 

12 Johan Budi Kusuma 3 3 3 3 3 3 

13 Moh Edi Susanto 3 3 3 3 3 3 

14 Muh Bagus Ariyanto 2 2 3 3 3 3 

15 Muh Burhanuddin 3 2 3 3 3 3 

16 Muh Khoirul Anwar 3 3 3 3 3 3  

17 Moh Roiyan 3 3 4 4 4 3 

18 Nur Faith Septiaji 3 3 4 4 4 3 

19 Nur Khayatun 2 2 3 3 3 3 

20 Prisca Agustina F.I 4 4 4 4 4 4 

21 Putri Selvia 3 3 4 4 4 3 
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22 Ridwan Ariyanto 3 3 3 3 3 3 

23 Rizki Prasetyo T.P 3 3 3 3 3 3 

24 Rizki Ika Nurul A 4 4 4 4 4 4 

25 Sukamto  4 4 4 4 4 4 

26 Setya Yudha 3 3 4 4 4 3 

27 Tegar Raharjo 3 3 4 4 4 3 

28 Umi Khoirun Nisa 3 3 4 4 4 3 

29 Zaenuri  3 3 3 3 3 3 

30 M. Rijal Prakoso 3 3 3 3 3 3 

Jumlah 95 91 103 103 103 95 

Rata - Rata 3,2 3,1 3,4 3,4 3,4 3,2 

Persentase 79 76 86 86 86 79 

Rata - Rata Persentase 98,3%   

Kategori Sangat baik   

 

Indikator pengamatan : 

1. Interaksi siswa dalam kelompok jigsaw. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

3. Terjalin kerjasama yang aktif dan terarah dalam diskusi. 

4. Kesiapan siswa dalam menjawab pertanyaan. 

5. Siswa memaparkan hasil diskusi. 

6. Siswa merespon jawaban temannya. 
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Gambar 7. Foto bukti aktivitas siswa pada siklus III 

 

2) Data Hasil Aktivitas Guru. 

  Pengamatan terhadap aktivitas guru dalam pelajaran IPA 

dilaksanakan pada waktu proses pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi. Observasi dilakukan selama pelajran IPA berlangsung. 

Observasi dilakukan dengan bantuan teman sejawat (observer). 

 Dari observasi ini diketahui guru  yang aktif. Guru yang aktif 

seperti: Melaksanakan apersepsi, menginformasikan tujuan 

pembelajaran, membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok.  

Tabel 13. Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus III 

No Indikator pengamatan 
Skor 

Penilaian 

1 
Kegiatan Awal 

a. Menginformasikan tujuan pembelajaran 
4 

 b. Melakukan apersepsi 4 

2. Kegiatan inti 4 
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a. Membagi siswa dalam kelompok 

  b. Menyampaikan materi pada siswa 4 

  c. Memberikan nomor pada setiap kelompok 4 

  d. Mengajukan pertanyaan berupa tugas LKS 3 

  e. Memberikan pengarahan pada siswa dalam 
menjawab pertanyaan 

3 

 f.Membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok 4 

 g. Membimbing siswa untuk memaparkan hasil 
diskusi 

4 

 h. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 3 

3. Kegiatan Akhir 

a. Membimbing siswa dalam menyimpulkan 
materi 

4 

 b. Memberikan evaluasi 3 

 c.Memberikan tindak lanjut  3 

Jumlah 47 

Rata - rata 3,6 

Persentase 90,3% 

Kategori Sangat baik 

           Keterangan: 

Skala Penilaian : 

1    =  Kurang 

2    =  Cukup 

3 =  Baik 

4 =  Sangat baik 
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3) Data Hasil Belajar Siswa. 

               Dalam tindakan ini, untuk mengukur peningkatan prestasi belajar  

siswa diadakan tes hasil belajar yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. 

Berdasarkan tes hasil belajar pada akhir siklus III diperoleh hasil analisis 

data seperti yang tersaji pada tabel 14. 

Tabel 14. Hasil Analisis Tes Siklus III 

No Pencapaian Siklus II Siklus III 

1 Nilai rata - rata 82 83 

2 Nilai terendah 50 50 

3 Nilai tertinggi 100 100 

4 Siswa yang belum tuntas 7 4 

5 Siswa yang tuntas 23 26 

6 Persentase ketuntasan belajar 77% 87% 

                   Berdasarkan  tabel diatas, pada siklus II diperoleh nilai rata – 

rata tes sebesar 82 dan ketuntasan belajar 77 %. Pada siklus III terjadi 

peningkatan nilai rata – rata menjadi 83 dengan ketuntasan belajar klasikal 

87% (26 siswa) tuntas belajar dengan mendapat nilai > 63 dan masih ada 

13 % (4 siswa) belum tuntas dengan mendapat nilai < 63. Pada siklus III 

nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah adalah 50.  

Berdasarkan data hasil analisis tes siklus III selengkapnya disajikan 

dalam diagram berikut : 
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Gambar 8. Diagram Hasil Analisis Tes Siklus III 

4) Data Respon Siswa. 

Angket respon siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui model 

jigsaw di isi oleh siswa setelah kegiatan pembelajaran selesai. Ada 4 

pernyataan yang ditanyakan. Data respon siswa disajikan dalam tabel 15. 

Tabel 15. Hasil Angket Respon Siswa. 

No. Pertanyaan  Jawaban 
Ya  

Jawaban 
Tidak 

% Kategori  

1. Apakah kamu 
tertarik untuk 
mengikuti 
pembelajaran IPA 
dengan model 
pembelajaran 
Jigsaw. 

27 3 90 Sangat Baik 

2. Apakah dengan 
model 
pembelajaran 
jigsaw dapat 
berpengaruh 

27 3 90 Sangat baik 
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terhadap 
pemahaman 
materi pelajaran 
yang kamu terima 

3. Apakah  dengan 
model 
pembelajaran  
Jigsaw  membuat 
kamu lebih berani 
tampil di depan 
kelas? 

24 6 80 Sangat Baik  

4. Apakah dengan 
model 
pembelajaran 
Jigsaw membuat 
kamu lebih berani 
menanggapi 
pendapat 
temanmu? 

27 3 90 Sangat baik 

Deskripsi Respon Siswa Siklus II 

  Dalam pernyataan respon ada 4 pernyataan yang ditanyakan, 

berikut data untuk masing – masing pernyataan dari jumlah responden 30 

siswa: 

Pernyataan (1)   

Yang menjawab ya =  27  siswa 

Yang menjawab tidak =  3  siswa 

Menjawab ya menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw. Pada pernyataan (1) diperoleh 

persentase 90%. Hal ini berarti dalam pembelajaran model jigsaw pada 

pembelajaran IPA dengan sudah berjalan dengan baik. Mendapatkan 

kategori sangat baik. 

Pernyataan (2)   

Yang menjawab ya =  27    siswa 
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 Yang menjawab tidak =  3      siswa   

Menjawab ya menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw, ada 27 siswa yang menjawab 

ya. Sebagian siswa menjawab tidak dengan jumlah 3 siswa. Pada 

pernyataan (2) diperoleh prosentase 90%. Hal ini berarti pada 

pembelajaran model jigsaw pada pembelajaran IPA dapat berpengaruh 

terhadap pemahaman siswa, dengan memperoleh kategori sangat baik. 

Pernyataan (3)   

Yang menjawab ya =  24 siswa 

Yang menjawab tidak =  6   siswa 

Menjawab ya menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigasw, akan tetapi ada siswa yang 

menjawab tidak. Sebagian siswa menjawab ya dengan jumlah 24 siswa 

dan tidak 6 siswa. Pada pernyataan (3) diperoleh persentase 80%. Hal ini 

berarti pada pembelajaran model jigsaw pada pembelajaran IPA dapat 

membuat siswa berani siswa tampil didepan kelas, dengan memperoleh 

kategori sangat baik. 

Pernyataan (4)   

Yang menjawab ya = 27   siswa. 

Yang menjawab tidak =  3    siswa. 

Menjawab setuju menunjukkan respon yang positif dalam 

pembelajaran IPA dengan model jigsaw, akan tetapi ada siswa yang 

menjawab tidak. Mereka menjawab ya 27 siswa dan menjawab tidak  

dengan jumlah 3 siswa. Hal ini dikarenakan siswa ada yang tidak berani 

menanggapi pertanyaan. Pada pernyataan (4) diperoleh prosentase 90%  
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yang berarti pada pembelajaran model jigsaw dengan pada pembelajaran 

IPA keberanian siswa menanggapi pertanyaan sudah baik, dengan 

memperoleh kategori sangat baik. 

5) Data Respon Guru. 

 Setelah pembelajaran IPA pada siklus III yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dilakukan wawancara 

terhadap guru kelas V SDN 02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus dalam pembelajaran IPA menggunakan model 

kooperatif tipe Jigsaw. Pertanyaan yang diberikan sebanyak 5 butir 

dengan cara guru memberi tanda silang pada lembar observasi dengan 

bantuan teman sejawat.  

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahan yang 

digunakan dalam praktek IPA sangat mudah didapat. Alat peraga tersedia 

lengkap disekolah. Guru sering berusaha mencari alat peraga jika alat 

peraga kurang lengkap. Respon guru terhadap pembelajaran IPA sangat 

baik. Hal ini terlihat guru selalu aktif dan berusaha dalam menggunakan 

media yang tersedia disekolah. Guru berusaha mencari sumber-sumber 

lain sebagai buku penunjang untuk menyiapkan materi pelajaran IPA 

b. Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran Siklus III 

1) Perencanaan 

Tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus III ini masih tetap 

akan melaksanakan tindakan utama seperti siklus – siklus 

sebelumnya, yaitu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. Pada siklus III ada beberapa hal yang akan dilakukan untuk 
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memperbaiki kekurangan – kekurangan pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

a) Guru lebih memotivasi siswa untuk aktif berdiskusi dalam 

kelompoknya. 

b) Guru lebih memberikan perhatian dan bimbingan pada siswa 

baik dalam berdiskusi maupun mempresentasikan hasil. 

c) Guru memotivasi siswa untuk tidak takut dalam mengeluarkan 

pendapat. 

2)   Pelaksanaan  

Hari / Tanggal       : Senin, 27 September 2010 

Kelas / Semester  : V / I  

Waktu                  : 2 Jam pelajaran (2 x 35 menit) 

Pukul                   : 09.00 – 10.10 WIB 

Uraian Kegiatan 

Kegiatan pada pertemuan ini meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir. 

a) Kegiatan awal 

Pada kegiatan awal siklus III guru mengingatkan kembali pada 

materi sebelumnya. Siswa diminta mengumpulkan tugas mengenai 

materi pelajaran sebelumnya.Selanjutnya guru menginformasikan 

tujuan pembelajaran yaitu melalui pengamatan siswa dapat 

mengidentifikasi penyakit pada alat pernapasan manusia.  
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b) Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti siswa dikondisikan ke dalam kelompok yang 

telah terbentuk pada siklus – siklus sebelumnya. Setiap kelompok 

mendapatkan LKS untuk dikerjakan secara bersama – sama..  

Selama proses pembelajaran guru berkeliling kelas untuk 

mengontrol dan memonitoring proses belajar siswa. Dalam kegiatan 

ini guru membimbing siswa dalam berdiskusi dan menginformasikan 

bahwa semua siswa harus mengetahui jawaban dari soal yang telah 

dikerjakan. Setelah diskusi selesai dan semua siswa mengetahui 

jawabannya, guru memanggil ketua kelompok untuk menyampaikan 

hasil diskusi. Perwakilan kelompok. mempresentasikan hasil di depan 

kelas. Dalam siklus III semua kelmpok  yang ditunjuk langsung 

mempresentasikan hasil diskusi.  

Setelah siswa mempresentasikan hasil diskusi, guru menunjuk  

kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban 

temannya. Kemudian siswa bersama guru menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari dan didiskusikan. 

c) Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan ini guru memberikan tes akhir (tes hasil belajar). 

Setiap siswa mendapatkan soal untuk dikerjakan. Setelah selesai siswa 

mengoreksi hasil tes dengan cara menukarkan jawaban kepada 

temannya. Pelaksanaan tes berlangsung dengan lancar  dan siswa 

mengerjakan sendiri tanpa melihat jawaban temannya.   
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c. Refleksi Siklus III 

Dalam siklus III setelah melakukan pengamatan atas tindakan 

pembelajaran di dalam kelas, selanjutnya dilakukan refleksi dari tindakan 

kelas yang telah dilakukan. Dalam kegiatan pada siklus III didapatkan 

hasil refleksi sebagai berikut: 

1) Hasil tes menunjukkan bahwa nilai rata – rata siklus III adalah 83 

dengan ketuntasan belajar 87%. 

2) Kerjasama siswa dalam kelompok sudah terjalin dengan baik, dan 

siswa asyik berdiskusi dengan kelompoknya. 

3) Siswa tidak takut atau ragu – ragu dalam menyampaikan pendapat 

maupun dalam mempresentasikan hasil diskusi. 

4) Semua  kelompok yang ditunjuk siap mempresentasikan hasil 

diskusi. 

5) Selama proses pembelajaran guru memberikan perhatian dan 

bimbingan kepada siswa secara menyeluruh. . 

d. Revisi Siklus III 

Adapun revisi dalam siklus III adalah guru harus lebih 

membimbing dan memotivasi siswa sehingga siswa aktif dalam 

pembelajaran.  

Dari uraian di atas prestasi dan aktivitas siswa dapat meningkat 

dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

a) Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
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   Pada penelitian ini, aktivitas siswa yang di observasi meliputi: 

Interaksi siswa, Siswa mendengarkan penjelasan guru, Kerjasama siswa, 

Kesiapan siswa dalam menjawab pertanyaan, Siswa mempresentasikan 

hasil, Siswa merespon jawaban teman, Kedisiplinan siswa. 

   Penelitian ini sesuai dengan Ibrahim (2000: 7- 9) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif bertujuan mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain 

berbagi tugas, aktif bertanya, saling bekerjasama, menjelaskan ide, 

mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Penelitian ini juga sesuai 

dengan pendapat Roger dan David Johnson (Lie, 2002: 30 – 34) bahwa 

salah satu unsur yang diterapkan dalam model pembelajaran kooperatif 

adalah komunikasi antar anggota. Unsur ini menghendaki agar para siswa 

dibekali berbagai keterampilan berkomunikasi. Contoh bentuk komunikasi 

tersebut adalah mempresentasikan hasil. Dalam mempresentasikan hasil 

harus ada keberanian, lancar dan jelas dalam berbahasa, serta hasil yang 

dipresentasikan harus tepat. Sejalan dengan pendapat Lugren (dalam 

Trianto, 2007:46) bahwa dalam pembelajaran kooperatif terdapat 3 

tingkatan keterampilan kooperatif yaitu: keterampilan kooperatif tingkat 

awal, keterampilan kooperatif tingkat menengah, dan keterampilan 

kooperatif tingkat mahir. Sehingga dalam pembelajaran kooperatif siswa 

hendaknya berada dalam tingkatan keterampilan kooperatif tersebut. 

   Pada siklus I interaksi siswa dalam kelompok masih  kurang, hal 

ini terbukti masih banyak siswa yang tidak mau bertanya ataupun 

berpendapat dengan teman sekelompoknya. Dalam hal kerjasama siswa 

masih bekerja sendiri – sendiri dalam mengerjakan LKS, hal ini karena 
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siswa belum terbiasa mengerjakan soal secara berkelompok. Kesiapan 

siswa dalam menjawab pertanyaan maupun mempresentasikan hasil 

diskusi juga masih kurang. Siswa masih malu–malu dan ragu–ragu dalam 

menjawab ataupun mempresentasikan hasil diskusi. Siswa yang merespon 

jawaban temannya masih sedikit, kelompok yang ditunjuk tidak mau 

merespon jawaban temanya. Dalam hal kedisiplinan siswa masih kurang 

disiplin, masih banyak siswa yang main sendiri dan sering ijin keluar 

waktu pembelajaran sedang berlangsung. Sehingga dari hasil observasi 

pada siklus I diperoleh data bahwa rata – rata persentase aktivitas siswa 

adalah 50%.  

Kekurangan pada siklus I adalah siswa masih takut dalam 

mempresentasikan hasil diskusi dan siswa yang belum tuntas sebanyak 15 

siswa dari 30 siswa. Kelebihan siklus I adalah siswa sudah siap dalam 

menerima pelajaran, hal ini dapat dilihat  dari ketepatan siswa masuk ruang 

kelas dan tidak satupun siswa yang terlambat. 

   Pada siklus II interaksi siswa dalam kelompok sudah cukup baik, 

siswa mau bertanya maupun memberikan pendapat dalam berdiskusi. 

Kerjasama siswa dalam mengerjakan LKS baik, meskipun masih ada anak 

yang tidak mau bekerjasama dalam mengerjakan LKS. Dalam hal kesiapan 

menjawab maupun memprentasikan hasil diskusi cukup berani, tetapi 

masih ada yang kurang tepat dalam mempresentasikan hasil diskusi. Siswa 

masih kurang berani dalam merespon jawaban temannya karena siswa 

takut apabila jawabannya salah. Untuk kedisiplinan siswa cukup disiplin, 

tidak ada siswa yang ijin keluar, meskipun masih ada siswa yang bermain 
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sendiri. Dari hasil observasi diperoleh data bahwa rata – rata  persentase 

aktivitas siswa adalah 75% . 

   Kekurangan pada siklus II adalah masih ada 7 siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar dan kedisiplinan siswa masih kurang, hal ini 

dapat dilihat bahwa masih ada siswa yang bermain sendiri. Kelebihan 

siklus II adalah siswa sudah berani dalam menyampaikan hasil diskusinya 

di depan kelas. 

   Dari hasil observasi pada siklus III interaksi siswa sudah baik, 

siswa bekerjasama dalam mengerjakan LKS, suasana diskusi semakin baik 

siswa berbagi tugas untuk mengerjakan LKS dan masing–masing siswa 

mengemukakan pendapatnya. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dengan suara yang keras dan jelas, jawaban yang diberikan juga sudah 

benar. Kedisiplinan siswa dalam pembelajaran tercermin dari kesungguhan 

siswa mengikuti pelajaran dan antusias siswa dalam berdiskusi. Sehingga 

rata – rata persentase aktivitas siswa pada siklus III adalah 98%. 

 `  Pada siklus III sudah tidak ada kekurangan karena pembelajaran 

sudah sesuai dengan Rencana Pembelajaran dan sebagian besar siswa 

sudah mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan kelebihan siklus III adalah 

siswa benar – benar aktif dalam berdiskusi, hal ini terlihat dari banyaknya 

siswa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi. 

 

 

b) Hasil Observasi Aktivitas Guru 

   Dalam penelitian ini aktivitas guru yang di observasi meliputi: 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal guru 
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melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Penelitian 

ini sesuai dengan pendapat Sumantri (2001: 242) bahwa keterampilan 

membuka pelajaran adalah usaha guru untuk mengkondisikan mental siswa 

agar siap dalam menerima pelajaran.  

Dalam kegiatan inti aktivitas guru yang di observasi antara lain: 

mengorganisasikan siswa dalam kelompok, mengajukan pertanyaan, dan 

membimbing siswa selama pembelajaran berlangsung. Penelitian ini sesuai 

dengan pendapat Ibrahim (2000: 10) bahwa fase ketiga dalam 

pembelajaran kooperatif adalah mengorganisasikan siswa kedalam 

kelompok – kelompok belajar. Pembagian kelompok dibentuk dari siswa 

yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Bilamana mungkin 

anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang 

berbeda (Ibrahim, 2000: 6- 7). Sejalan dengan Arends (dalam Trianto, 

2007: 47) bahwa pembelajaran kooperatif memiliki ciri yang salah satunya 

adalah kelompok yang dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah, apabila memungkinkan kelompok berasal dari 

ras, budaya, suku, serta jenis kelamin yang beragam. 

Observasi kegiatan akhir meliputi membimbing siswa menyimpulkan 

materi, melakukan evaluasi, dan tindak lanjut. Hal ini sesuai pendapat 

Sumantri (2001: 242) keterampilan menutup pelajaran adalah kemampuan 

guru dalam mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Dalam menutup pelajaran 

guru dapat melakukan kegiatan menyimpulkan materi pelajaran, 

mengetahui tingkat pencapaian peserta didik, dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses belajar mengajar. 
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Pada siklus I guru melakukan kegiatan awal berupa apersepsi dan 

menginformasikan tujuan pembelajaran. Karena dalam pengkondisian 

kelas belum baik, sehingga siswa kurang mengetahui tujuan pembelajaran 

yang akan di capai. Dalam kegiatan inti  pengorganisasian siswa dalam 

kelompok terlalu lama. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru bagi siswa 

karena belum pernah melakukan diskusi kelompok. Guru membimbing 

siswa dalam diskusi belum merata. Pada kegiatan akhir siswa belum di 

bimbing untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Penyimpulan 

materi masih berasal dari guru. Evaluasi kurang berjalan dengan baik, 

masih ada siswa yang tengok kanan kiri. Dari hasil observasi pada siklus I 

diperoleh data rata – rata persentase aktivitas guru adalah 75%.. 

Siklus II guru melakukan kegiatan apersepsi dan menginformasikan 

tujuan pembelajaran dengan baik. Pengorganisasian siswa dalam kelompok 

berjalan dengan lancar karena sama dengan siklus sebelumnya. Usaha guru 

dalam membimbing siswa berdiskusi belum maksimal, masih fokus pada 

kelompok – kelompok tertentu. Dalam kegiatan akhir siswa menyimpulkan 

materi dengan bimbingan guru. Evaluasi berjalan dengan baik meskipun 

hasilnya masih belum memenuhi standar yang ditentukan. Sehingga dari 

hasil observasi diperoleh data rata – rata persentase aktivitas guru adalah 

83%.  

Hasil observasi siklus III guru melakukan apersepsi sesuai tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, dan menginfomasikan tujuan 

pembelajaran dengan baik. Pengorganisasian siswa dalam kelompok 

diskusi berlansung tertib dan lancar. Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi secara merata. Guru juga 
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membimbing siswa dalam menyimpulkan materi, sehingga siswa dapat 

menyimpulkan materi dengan baik. Evaluasi berlangsung tertib tanpa ada 

siswa yang tengok kanan kiri dan hasil yang diperoleh sudah melebihi 

standar yang telah ditentukan. Sehingga rata – rata persentase aktivitas 

guru pada siklus III adalah 90%. Hal ini menunjukkan peningkatan dari 

siklus – siklus sebelumnya, sehingga aktivitas guru dalam pelaksanaan 

model pembelajaran Jigsaw sangat baik. 

 

c) Hasil Belajar IPA 

        Dari penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan diperoleh hasil tes 

belajar siswa pada tiap siklus sebagai berikut:  

Tabel 16. Perolehan Hasil Belajar Siswa 

No Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Nilai rata – rata 65 82 83 

2. Nilai Terendah 40 50 50 

3. Nilai Tertinggi 90 100 100 

4. Siswa yang belum tuntas 15 7 4 

5. Siswa yang tuntas 15 23 26 

6. Persentase ketuntasan siswa 50% 77% 87% 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data pada siklus I nilai rata – rata 

yang dicapai oleh siswa adalah 65 dengan ketuntasan belajar sebesar 50%. 

Pada siklus II nilai rata – rata yang dicapai siswa adalah 82 dengan 

ketuntasan belajar 77%. Sedangkan pada siklus III nilai rata – rata yang 

dicapai siswa adalah 83 dengan ketuntasan belajar sebesar 87%. Hal ini 
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menunjukkan peningkatan hasil belajar dan ketuntasan belajar yang sangat 

baik. 

Dalam kurikulum KTSP (2007: 11) ketuntasan belajar didasarkan 

pada beberapa pertimbangan, diantaranya: interaksi siswa (input peserta 

didik); kompleksitas masing – masing kompetensi dasar setiap mata 

pelajaran; dan daya dukung. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditentukan 

ketuntasan belajar individu adalah 63 dan ketuntasan belajar klasikal 

adalah 80%. Dari nilai hasil belajar tiap siklus menunjukkan bahwa pada 

siklus I dan siklus II ketuntasan belajar klasikal belum tercapai, dan pada 

siklus III ketuntasan belajar baru tercapai. Sehingga penelitian sampai pada 

siklus III. 

d)  Hasil Obervasi Respon Siswa dan guru. 

         Dari data yang telah diperoleh pada siklus I, respon siswa terhadap 

model pembelajaran  jigsaw, terlihat dari rata – rata hasil observasi respon 

siswa sebesar 72%. Hal ini karena siswa belum faham mengenai model 

pembelajaran tersebut. Pada siklus II terjadi kenaikan 8% sehingga rata – 

rata respon siswa terhadap pembelajaran jigsaw adalah 80%. Sedangkan 

pada siklus III rata – rata respon siswa terhadap pembelajaran jigsaw 

adalah 87%. Menunjukkan peningkatan yang cukup besar, sehingga siswa 

meminta supaya dalam setiap pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran jigsaw. 

Berikut disajikan data hasil observasi respon siswa selama 

pembelajaran menggunakan model. 

 

 Tabel 17. Hasil Observasi Respon Siswa. 
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No Indikator Pengamatan 

Persentase jawaban YA 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran Jigsaw 

73% 83% 90% 

2 Pengaruh pembelajaran Jigsaw 

terhadap pemahaman siswa 

80% 83% 90% 

3 Keberanian siswa tampil di 

depan kelas. 

63% 73% 80% 

4 Keberanian menanggapi 

pertanyaan 

73% 80% 90% 

Jumlah 289% 319% 350% 

Rata - rata 72% 80% 87% 

 

Untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran yang 

telah dipraktekkan, guru memberikan angket respon siswa yang diisi oleh 

siswa pada akhir pembelajaran disetiap siklus.  

Respon guru terhadap pembelajaran IPA pada siklus I-III sangat 

baik. Hal ini terlihat guru selalu berusaha dan aktif  dalam menggunakan 

media yang tersedia disekolah. Guru berusaha mencari sumber-sumber lain 

sebagai buku penunjang untuk menyiapkan materi pelajaran IPA. 

2. Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil refleksi atau evaluasi dari siklus I sampai III, 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam materi alat 

pernapasan manusia memberikan kesempatan kepada siswa bekerja dalam 

kelompok – kelompok kecil untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah 

secara bersama. Dengan diskusi kelompok siswa merasa senang dan 
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bersemangat dalam pembelajaran. Cara ini yang tadinya membuat siswa 

kesulitan mengerjakan tugas sendiri menjadi lebih mudah karena dapat 

bekerjasama dengan kelompoknya. Pembentukan kelompok yang heterogen 

menambah semangat belajar siswa sehingga siswa lebih termotivasi untuk 

berfikir memecahkan masalah dengan anggota kelompoknya.  

Dalam model pembelajaran jigsaw, guru sebagai fasilitator, mediator, 

dan  pembimbing kegiatan kegiatan pembelajaran yang membantu agar proses 

belajar siswa berjalan dengan baik. Guru membimbing jalannya diskusi, 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan, sehingga hubungan guru dan 

siswa menjadi lebih dekat. Kegiatan ini dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan aktivitas siswa 

pada siklus I adalah 66,8%, siklus II 75% sedangkan siklus III 98,3%. Dengan 

demikian terjadi peningkatan persentase aktivitas siswa pada siklus I dan siklus 

II sebesar 9,8% sedangkan antara siklus II dan siklus III sebesar 21,8%. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari diagram berikut: 
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Gambar 9. Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa 

 

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi 

alat pernapasan dapat ditingkatkan dari refleksi dan dilakukan perbaikan pada 

siklus berikutnya. Peningkatan aktivitas siswa juga mempengaruhi peningkatan 

aktivitas guru. Hal ini dapat dilihat dari siklus I rata-rata persentase 75% siklus 

II 83% siklus III 90%. Peningkatan dapat dilihat diagram sebagai berikut: 
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 Gambar 10. Diagram Peningkatan Aktivitas Guru 

Terjadinya peningkatan aktivitas siswa mempengaruhi hasil belajar 

siswa.Hal ini tampak dari hasil tes yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil tes pada siklus I sampai siklus III. Pada siklus I 

diperoleh nilai rata – rata 65 dengan ketuntasan belajar 50 %, pada siklus II nilai 

rata – rata hasil tes sebesar 82 dengan ketuntasan belajar 77 %, sedangkan pada 

siklus III diperoleh nilai rata – rata 83 dengan ketuntasan belajar 87 %. Hal ini 

dapat dilihat dari diagram berikut: 

 
Gambar 11. Diagram Perbandingan Hasil Analisis Siklus I,II dan III 
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Dalam model pembelajaran jigsaw, guru sebagai fasilitator, mediator, 

dan  pembimbing kegiatan kegiatan pembelajaran yang membantu agar proses 

belajar siswa berjalan dengan baik. Guru membimbing jalannya diskusi, 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan, sehingga hubungan guru dan 

siswa menjadi lebih dekat. Kegiatan ini dapat meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran 

Peningkatan juga terjadi terhadap respon siswa dan guru. 

Peningkatan respon guru terlihat pada siklus I-III terjadi peningkatan sangat 

baik terlihat guru aktif memanfaatkan alat peraga yang ada. Hal ini juga dapat 

dilihat dari hasil pengamatan respon siswa Peningkatan respon siswa dapat 

terlihat pada diagram sebagai berikut: 

  

Gambar 12. Diagram Peningkatan Respon Siswa 

Disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran ini dapat 

meningkatkan prestasi, aktivitas, respon siswa dan guru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, yang terlihat dari interaksi siswa dalam berdiskusi, 

mempresentasikan hasil diskusi, serta merespon jawaban temannya. Hal ini 

terlihat pada siklus I-III. Siklus I 67%, siklus II 75%, siklus III 98% terjadi 

peningkatan 21%. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas V  SDN 02 Bulungkulon Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus yang semula dengan ketuntasan belajar 50% meningkat 87%. 

3. Melalui model pembelajaran jigsaw guru tidak sebagai sumber utama belajar 

melainkan sebagai fasilitator, motivator selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

4. Respon siswa terjadi peningkatan pada siklus I-III 15%. Siklus I rata-rata 

persentase 73%, siklus II 80%, siklus III 87%. Model pembelajaran jigsaw 

khususnya pada mata pelajaran IPA pada siklus I-III yang semula memperoleh 

kategori baik meningkat menjadi sangat baik. 

5. Respon guru setiap siklus terjadi peningkatan sangat baik sehingga siswa 

berharap dalam setiap pembelajaran hendaknya menggunakan model 

pembelajaran JIGSAW. 

6. Kegiatan siswa dalam pembelajaran IPA selama praktek siswa aktif dan senang 

menggunakan kooperatif tipe jigsaw. 
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B. Saran 

1. Pembelajaran IPA yang selama ini menggunakan cara – cara konvensional 

seharusnya diganti dengan model pembelajaran yang inovatif, seperti 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

2. Guru hendaknya memberikan motivasi pada siswa dalam pembelajaran, karena 

dengan motivasi siswa lebih berani untuk tampil di depan kelas. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 

Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw Sebagai                  

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) di 

Kelas V SDN 02 Bulungkulon  Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

siklus Standar 

kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator  Alat / Instrumen 

1 

 

 

 

 

 

1.Mengident

ifikasi 

fungsi organ 

tubuh 

manusia dan 

hewan. 

1.1Mengidentifikasi 

fungsi organ 

pernapasan manusia.  

Mengidentifik

asi alat 

pernapasan 

manusia dan 

mengidentifik

asi fungsi alat 

pernapasan 

manusia. 

Tes formatif 

II 1.Mengident

ifikasi 

fungsi organ 

tubuh 

manusia dan 

hewan. 

1.1Mengidentifikasi 

fungsi organ 

pernapasan manusia.  

Percobaan 

alat 

pernapasan 

manusia. 

 

Tes formatif 

III 1.Mengident

ifikasi 

fungsi organ 

tubuh 

manusia dan 

hewan. 

1.1Mengidentifikasi 

fungsi organ 

pernapasan manusia.  

Mengidentifik

asi penyakit 

pada alat 

pernapasan 

manusia. 

Tes formatif 
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Untuk data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif, dengan rumus : 

%100% ×=
N
n

 Keterangan  :  n =  Nilai yang diperoleh 

  N =  Nilai total 

  % =  Tingkat keberhasilan yang dicapai 

(Arikunto, 1997 : 250) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel kriteria diskriptif 

persentase seperti tabel berikut : 

Kriteria Nilai Persentase Penafsiran 

Baik sekali 86%-100% Hasil belajar baik sekali 

Baik 71%-85% Hasil belajar baik 

Cukup 56%-70% Hasil belajar cukup 

Kurang 41%-55% Hasil belajar kurang 

Sangat kurang <40% Hasil belajar sangat kurang 

 

       (Depdiknas, 2002: 4) 
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Tes Formatif 

Siklus I 

 Ayo,  memilih 

1. Kita bernapas  menghirup…………… 

a. Oksigen.   c. Hemoglobin. 

b. Karbondioksida . d. Uap air. 

2. Hidung merupakan alat pernapasan yang berfungsi 

untuk…………… 

a. Sebagai tempat penyaringan udara. 

b. Sebagai tempat keluar masuknya udara. 

c. Untuk saluran udara pernapasan . 

d. Untuk menyerap oksigen. 

3. Rambut hidung dan selaput lendiir berguna untuk…………… 

a. Menyaring udara yang masuk 

b. Mengikat oksigen 

c. Membasahi pangkal tenggorok 

d.  Mengeluarkan kotoran 

4. Cabang-cabang bronkus disebut………… 

a. Bronkiolus. c. Trakea. 

b. Faring.  d. Paru-paru. 

5. Ujung bronkiolus yang merupakan kantung berdinding tipis 

disebut…… 

a. Bronkus.  c. Alveolus. 

b. Trakea .  d. Baatang tenggorok. 

6. Pertukaran udara pernapasan pada manusia berlangsung 

didalam……….. 

a. Bronkiolus. 

b. Alveolus. 

c. Bronkus. 

d. Trakea. 



 

7

8

9

1

7. Saat men

menuju…

a. Keron

b. Tengg

c. Caban

d. Keron

8. Pernyataa

a. Udara

b. Udara

c. Diagf

d. Otot a

9. Pertanyaa

a. Udara

b. Udara

c. Diagf

d. Otot a

10. Pada saat

a. Oksig

b. Karbo

narik napas u

…………….

ngkongan-br

gorokan-cab

ng tabang te

ngkongan-ca

an yang bena

a keluar sehi

a masuk seh

fragma meng

antar tulang 

an yang bena

a keluar sehi

a masuk seh

fragma meng

antar tulang 

t terjadi pertu

gen diikat Hb

on dioksida 

udara masuk 

ronkus-bron

bang batang 

enggorok-ker

abang keron

ar mengenai

 
ingga rongga

hingga rongg

gendur sehin

rusuk meng

ar mengenai

 

ingga rongga

hingga rongg

gendur sehin

rusuk meng

ukaran udar

b untuk died

diikat Hb un

rongga hidu

nkiolus-alveo

tenggorok-a

rongkongan-

gkongan-alv

i gambar ada

a dada meng

ga dada meng

ngga udara m

gendur sehinn

i gambar ada

a dada meng

ga dada meng

ngga udara m

gendur sehinn

a pernapasan

darkan keselu

ntuk diedark

ung dan sela

olus. 

alveolus. 

-alveolus. 

veolus. 

alah…… 

gembang. 

gempis. 

masuk. 

nga udara ke

alah…………

gembang. 

gempis. 

masuk. 

nga udara ke

n terjadi pul

uruh sel tubu

kan keseluruh

103

njutnya 

eluar. 

……. 

eluar. 

a…….. 

uh. 

h tubuh. 
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c. Oksigen dilepaskan oleh Hb untuk dikeluarkan oleh tubuh. 

d. Karbon dioksida diikat oleh Hbuntuk dikeluarkan dari tubuh. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Jigsaw Sebagai                  

Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA  Di Kelas V SDN 02 Bulungkulon  

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

siklus Standar 
kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator  Alat / Instrumen 

1 

 

 

 

 

1.Mengident
ifikasi 
fungsi organ 
tubuh 
manusia dan 
hewan. 

1.1Mengidentifikasi 
fungsi organ 
pernapasan manusia.  

Mengidentifik
asi alat 
pernapasan 
manusia dan 
mengidentifik
asi fungsi alat 
pernapasan 
manusia. 

 -lembar observasi 

-angket  

 

II 1.Mengident
ifikasi 
fungsi organ 
tubuh 
manusia dan 
hewan. 

1.1Mengidentifikasi 
fungsi organ 
pernapasan manusia.  

Percobaan 
alat 
pernapasan 
manusia. 

 

-lembar observasi 

-angket 

III 1.Mengident
ifikasi 
fungsi organ 
tubuh 
manusia dan 
hewan. 

1.1Mengidentifikasi 
fungsi organ 
pernapasan manusia.  

Mengidentifik
asi penyakit 
pada alat 
pernapasan 
manusia. 

-lembar observasi 

-angket 
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Kisi-kisi soal pre tes 

Siklus I 

Mata pelajaran : Ilmu pengetahuan alam. 

Kelas/semester : V/I 

siklus Standar 
kompetensi 

Kompetensi 
Dasar  

Indikator  No 
soa
l 

As
pek 

     

    C1 C2 C3 C4 C5 C6 

I 1. mengiden-
tifikasi fungsi 
organ tubuh 
manusia dan 
hewan.  

1.1 mengiden-
tifikasi organ 
pernapasan 
manusia. 

Mengidentif
ikasi alat 
pernapasan 
manusia 
dan 
mengidentif
ikasi fungsi 
alat 
pernapasan 
manusia. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

1.1  
2.2 
3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
8.3 
9.3 
 

 
 
 
4.4 
5.4 
6.4 
7.4 
 
 
10.4 
 

  

II 1.mengidentif
ikasi fungsi 
organ tubuh 

1.1mengidentif
ikasi fungsi 
organ 

Percobaan 
alat 
pernapasan 

1 
2 
3 

1.1  
2.2 
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manusia dan 
hewan. 

pernapasan 
manusia. 

manusia. 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 
5.4 
6.4 
7.4 
8.4 
9.4 
10.4 

 

 

 

 

III 1.mengidentif
ikasi fungsi 
organ tubuh 
manusia dan 
hewan. 

Mengidentifika
si fungsi organ 
pernapasan 
manusia. 

Menjelaska
n 
penyebabat
erjadinya 
gangguan 
pada alat 
pernapasan 
manusia. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1.1  
2.2 

3.2 

 

 

  
 
 
4.4 
5.4 
6.4 
7.4 
8.4 
9.4 
10.4 
 

  

Keterangan: 

C1 : Ingatan  C3 : Aplikasi. C5 : Sintesis. 

C2 : Pemahaman. C4 : Analisis. C6 : Evaluasi.  
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